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Pp Rae te ASD TO 

De libris Simplicianis manu seriptis impressisque aestimandis alibi’) 

disserui, cuius disputationis summa haec est. omnium codicum soli 

ABCDE in verbis Simplicii recensendis alicuius sunt momenti; ex his 

ceteri pendent omnes. duas illoram quasi familias distinxi, alteram 

paullo integriorem codd. AB complectentem, quibus plerumque adcedit 

b, alteram DE; medium fere locum tenet C, ubi exstat, ita tamen, ut 

propius cum priore familia sit coniuncta, quamquam igitur codicem A 

ducem praecipuum habui, maxime ubi testimonio interpretationis Guilelmi 

(Ὁ) confirmatur, tamen altera familia minime neglegenda est; saepe ibi 

scriptura vera servata est, saepe, ubi C deest, electio dubia. nune his 

subsidiis novum addendum (F). nam post illam disputationem editam 

cognovi, codicem Marcianum 221 (hie K, in illa dissertatione F) revera, 

ut ibi suspicatus eram p. 69, in libris II—IV e codice Marciano 228 

(hie F) descriptum esse, ut ex his maxime locis pro certo concludi 

potest: 

Ρ. 375,20 χατά] in F ita scriptum, ut alterum a propter accentum obscurum sit; 

λ' 
χάτω K, sed corr. m. 1 || p. 379,23 δῆλον ὅτι] δη F subobscurum, ἢ. 6. δηλονότι; δή Καὶ 

p- 420,13 τίνα] ἢ τίνα K, ἢ ortum ex commate in F hic posito || ps 422,16 ἀνελιττόυ- 
υ ε 

σῶν] ε subobscurum F, ἀναλιττουσῶν K || p. 424,29 μὴ παρὰ] μὴ x F, ἢ. 6. π = περὶ; 

μήπω K || propter eandem formam litterae ε p. 430,14 pro ἐπήνεγχεν (sic F) in K seriptum 
Η ὡς 

est ἀπήνεγχεν || p. 484, 29 τυγχάνει] τυγχα Ε΄, τυγχάνουσιν K || p. 439,35 ὡς] χαὶ F, 
h. e. xai in ὡς correctum; καὶ ὡς K || p. 440, ϑερμότης] in syllaba ϑερ- desinit linea F; 

1) Handschriftliches zum Commentar des Simplicius zu Aristoteles de caelo. Sitzungs- 

ber. der Berliner Akad. 1892 p. 59 sqq. 
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, 
w 

μότης K, ϑερ- suprascriptum K? || p.444,6 πῶς] x F, περὶ K || pe 456,22 ἀρίστου] Ἢ F, 

ἀριστοτέλους K || pe 460,27 ἔστιν ὅλως] macula obscurata F, lacun. K || p. 462,21 Ἄλε- 

6p" 
Eavopela] ἀλεξαν F, ἀλεξάνδρον K || p. 480,5 διαμέτρου] διαμέτρου χαὶ K, καὶ ortum ex 

ὃ 3 
commate in F hie posito || p.540,7 mapextelvetat] μεταφέρεται F, mg. παρεχτείνεται: 

παρεχτείνεται μεταφέρεται K 

Hoe praemisso ad codices, quibus usus sum, enumerandos transeo. 

A Cop. Murensis ΠΠ E 8 bombycinus saec. XIII—XIV, ab imperito 

et neglegenti librario e codice bono et vetusto transscriptus. contulit 

Hieronymus Vitelli, cuius collationem totam in apparatu dedi exceptis 

minutiis, accentuum maxime et adspirationis erroribus, quibus scatet codex. 

Ἐξ correctiones manus (vel manuum) recentis nullius sunt auctoritatis. 

B Cop. Orropontanus Gr. 83 [Codices mss. Graeci Ottoboniani Biblio- 

thecae Vaticanae .... rec. E. Feron et F. Battaglini p. 51] membrana- 

ceus saec. XVI [immo XV], ex archetypo codicis A pessime descriptus. 

constat ex quaternionibus XVIII et desinit in p. 229,25 reliqua parte 

revulsa. p. 33,29 διαφοράν — p. 207,7 ὑπεροχῆς πεπερασμένον diligentissime 

contulit Iohannes Tschiedel; in ceteris collationi, quam alius olim con- 

fecerat, diffidendum est, velut statim in loco gravissimo p. 3,13 λέγοντα, 

non λέγοντας, in Β seriptum esse nune ipse vidi. errores seribendi stul- 

tissimos saepius in apparatu omisi. 

C Cop. Corstinranus 169 [Omont III p. 147—48] bombycinus saec. 

XIV(—XV), in monte Atho a perito librario ad praelectionem magistri 

confectus. continet ex toto opere Simpliciano excerpta in margine verba 

Aristotelis undique cingentia plerumque breviora. quorum initia et fines 

quoniam sine magna molestia in apparatu indicari non potuerunt, de 

seriptura codicis nihil coneludi volo, nisi ubi nominatur.') ubi de seriptura, 

quam excerptor in suo codice invenit, propter rationem excerpendi non 

(C) prorsus constat, (C) posui. — codicem totum contuli ipse. 

D Cop. Corstintanus 166 [Omont III p. 147] bombycinus saec. XIV, in 

monte Atho ex exemplari lacunoso perite et diligenter descriptus. 

maximam partem ego contuli, reliquam Holgerus Pedersen. 

Ὺ ἢ Itaque etiam consensum codicis © diserte notayi; qua re coactus sum, ne obscu- 

raretur apparatus, in talibus locis etiam consensum ceterorum codicum indicare, quod 

in codicibus ABDE, qui toti collati sunt, non feci, ubi C deest. 
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Cop. Marcianus 491 bombycinus saec. XIII, ex eodem exemplari, 

quo D, ut demonstrant lacunae plurimae communes, ab indocto librario 

descriptus; ordo foliorum archetypi turbatus erat, quem tacite restitui; 

multis locis lemmata Aristotelea falso interposita, quod plerumque non 

1D) 

commemoravi (cf. ad p. 22,12). totum codicem correxit Bessario (E*) E? 

adhibita interpretatione latina Guilelmi de Morbeka. maximam partem 

contulit Holgerus Pedersen, reliquam ego. 

Cop. Marcianus 228 chartaceus saec. XV, continet libros II—IV. 

contuli, ubi DE desunt, et multos alios locos inspexi, sed ea tantum 

recepi, quae utilia videbantur; quare ex silentio nibil de scriptura eius 

concludendum est. pendet enim ex archetypo codicis A (ef. p. 407,37; 

664,7; 675,18), sed audacter interpolatus est (ef. p. 377,11; 382,18; 426, 

τ 60915: 640,27 ; 666,7; -672,5).°) 

Cop. Neapou. Borsonicus HI Ὁ 13 chartaceus saec. XV, descriptus 

est e codice A, quare nihil inde petitum nisi una aut altera coniectura 

bona. partes nonnullas contulit Augustus Mau, cuius collationis praeter 

ea, quae citavi in Rel. Academiae Berol. 1892 p. 60, hie specimen ad- 

iungo p. 241,3— p. 242,34. 

p. 341,1 καὶ --- ἄλλου (8) om. || 15 ὑπὸ] ἀπὸ || 16 οὐδὲν] οὐδὲ || 17 τὸ δὲ] πᾶν 1] 

18 ὅπερ] +, mg. ὥσπερ || 23 τὰ] τε || οὕτως] οὕτω || 25 δὲ] δ᾽ || 27 δόξειε δ᾽ 

ἄν] δόξαι ἐδ’ ἄν || 31 ἐνδόξως] ἐνδόξη || 33 οὕτως] οὕτω || p. 242,1 τῷ] τῶν || 2 ἂν] 

om. || 6 ἑαυτοῖς] αὐτοῖς || 8 οὔτε ὡς] οὐ τέως || 10 οὐδὲ] οὔτε || 11 χαὶ] κατὰ || 14 οὐδὲν] 

οὐδὲ || 15 ἐστιν] ἐστι || οὐδὲ] οὐδ᾽ || 17 ὑπετίϑεντο!] ὑποτίϑεντο || 24 ὅπῃ] ὅποι || 20 συν- 

ϑέτων]Ί ϑέσεων || 28 πλείονα] πλείω. 

Cop. Nrapou. Borsonicus III D 10 chartaceus saec. XIV (?), partes 

tantum continet aliis commentariis intermixtas, sed olim integrior fuit. 

nonnulla contulit Augustus Mau. paucissimas scripturas memorabiles 

coniecturasque recepi; est enim et ipse ex A descriptus (Relat. Acad. 

Berol. 1892 p. 60—61). speciminis causa collationem p. 241,35 —242,5 

subiungo. 

pe 241, 7 χαὶ--- ἄλλου (8) om. || 12 ἐστι] ἐστιν || 13 ὑφ᾽ ἀφ᾽ || ὑπὸ] ὑπ᾽ || 16 οὐδὲν] 
οὐδὲ || χαὶ] om. || 17 ἐστι, τὸ δὲ] ἐστιν παρὰ || 18 ὅπερ] ὅτι δὲ || 22 γὰρ] om. || 23 τὰ] 

τε || οὕτως] οὕτω || 25 δὲ] δ᾽ || 21 δόξειε] δόξειε || 6°] om. ὲ 29 ἐν αὐτοῖς] ἑαυτῆς || 

31 ἐνδόξως] ἐνδόξη || 33 οὕτως] οὕτω || p. 342,2. ἂν] om. || 5 φύσει] φύσιν || 8 οὔτε ὡς 

1) Interpolatorem deprehendimus p. 411,6 (v. adnot.) et p. 490,2, ubi pro ἐπιτείνεσθαι 

in F errore scriptum erat τείνεσϑαι, quod librarius in γίνεσθαι mutavit. 

F 
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ob τέως || 9 χαὶ παρὰ φύσιν] om. || 1 15 ἐστιν] ἐστι || οὐδὲ] οὐδ᾽ || 17 ὑπετίϑεντο] ὑποτίϑεν- 
to || 34 ὅπῃ] ὅποι || 25 τῶν] om. || 26 καὶ (pr.)] om. || συνθέτων] ϑέσεων || 28 πλείονα] 

el σχήμασι] ἐχόμενα || peyédect] μεγέϑει || 32 τὰς δὲ --- χούφας (33) om. πλείω || 

J Cop. Taurinensis C I 13 [Pasinus I p. 91] chartaceus saec. XVI, ex 

B deseriptus. locos nonnullos edidit Peyron (Empedoclis et Parme- 

nidis fragmenta. Lipsiae MDCCCX), alios inspexit Iohannes Tschiedel. 

scripturas recepi ad extremam partem libri IV, quae in A deest, plures 

4 
“ 
J 

speciminis causa hie dabo. 
ν 

RM oe a 

p- 12, 24 πέντε] πάντα || po 17,27 ἀχρότητος] ὑγρότητος || p. 18, 26 ἡ δὲ ἁπλῇ] om. || 

pe 19,7 πάντως ἐστί τι] om. || p. 20,23 μένει μὲν --- χινεῖται (24)] om. || 30 χινήσεως] χι- 
νήσεων || pe 51,32 χύχλῳ] om. || pe 58,15 λύττης] γλύτης || p. 91,6 ἐνταῦϑα --- δεόμεϑα 

(Ὁ)] om. || 7 δεικνύντος] δειχνῦντα || ἢ. 229,28 παρῆχεν] παρῆχε || 29 δειχνύον] δεικνύων || 

30 διδόναι] corr. ex διδῶναι || pe 230,2 παρ᾽ om. || 8 λαμβάνει] λαμβάνοι || 9 ὁμοιομε- 

ροῦς 10 τοῦτο] τοῦτον || 13 ἢ (pr.)] om. || 14 οὐκ ἂν] οὐδ᾽ || 16 τοῦτο] to || 21 ἄπει- ‘ai 

i 

nov] ἄπειρον χαὶ || μίαν] μίαν χαὶ 23 χινοῖτο] χινῶ τὸ 27 δὲ (alt.)] om. || 32 οὐδὲν p | & f 
οὐδὲ δὲ] οὔτε || p. 38191 χαὶ (alt.)] om. || 11 αὑτοῦ] αὐτὸν || 19 ἔτι] ἐστὶ. | I 3 | 

0 
? 

a 
οὐ 

K Cop. Marcianus 221 chartaceus saec. XV (scripsit Georgius Cre- 

tensis), in libro I ex E correcto descriptus et ex interpretatione Latina 

Κ΄ suppletus, in libris II—IV ex F, deinde totus a Bessarione (K*) ad trans- 

lationem Guilelmi correctus. recepi paucas coniecturas probabiles Bes- 

Sarionis, paucissimas librarii ipsius. contulimus ante EF cognitos ego 

et Holgerus Pedersen. 

In codicibus conferendis spiritus, accentus, interpunctio, + sub- 

scriptum semper fere neglecta sunt. ν epagogicum posui e consuetudine 

librarii codicis A, de ceteris codicibus hae in re nihil praestare possum. 

cum DE semper scripsi γενητός et ἀγένητος; A initio semper, versus 

finem saepius γεννητός et ἀγέννητος praebet. lemmata dedi ex A adno- 

tata scriptura codicis D, ceteris autem plerumque neglectis. 

Codicum a me non usurpatorum specimina in supplemento dabo; 

sed hoe loco pauca dicenda sunt de excerptis, quae sunt in Brandisii 

scholiorum editione (Arist. IV p. 454 sq.), quorum codices potiores ab- 

soluta demum editione ipse examinayi. 

Partem priorem (Δαμασχίου προλεγόμενα εἰς τὸ πρῶτον ᾿Αριστοτέλους 

περὶ οὐρανοῦ p. 4040 --- p. 45ῦ546) 1116 e cod. Vaticano gr. 499 sumpsit.’) 

brevis est conspectus prooemii Simpliciani usque ad p. 8,24. memora- 

') Bombycinus est saec. XV; sequitur σύνοψις τῶν περὶ οὐρανοῦ τεσσάρων βιβλίων 

(inc. ἐν τῷ πρώτῳ τῶν περὶ οὐρανοῦ βιβλίων, des. διὰ τοῦτο περὶ ῥοπῆς διαλέγεται), Ari- 

stoteles de caelo, Aristoteles de generatione cum prooemio Philoponi. 
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bilis est scriptura vera περιιόντων p. 2,5. post μείωσιν p. 7,12 add. καὶ 

γένησιν xat φϑοράν, ef. E®. plerumque cum D consentit (p. 4,30 ἅπερ, p. 6, 

15 xdxAw, 35 ws, p. 7,2 % Ψυχή), semel cum A contra D (p. 6,27 

ἄφϑαρτον). 

Altera pars maior ([lapexBodat ἀπὸ τοῦ Δαμασχίου ") εἰς τὸ πρῶτον περὶ 

οὐρανοῦ p. 455>1—p. 460151; nam quae sequuntur p. 467 See 46848 

alius generis sunt, quamquam initium — ἀπορία Φιλοπόνου — a Sim- 

plicio p. 26,33 sq. alienum non est, nec in codice vetustissimo leguntur) 

in compluribus codicibus invenitur (cod. Mare. 257 saee. XIV, Mare. 263 

saec. XV, Ottobon. 45 saec. XVII, Escorial. Y 1 9 saec. XVI, Paris. 1943 

5860. XVI, Paris. 1944 saec. XVID), quorum vetustissimum Mare. 257 con- 

tuli. excerpta sunt e libro I a p. 12,3 ad p. 105,17 et nonnullas 

scripturas bonas praebent. 

Primum p. 41,31 pro τὸ recte τό ye habet cod. Marcianus 257 (τό τε 

ceteri), deinde p. 43,31 coniecturam meam confirmat (τῆς προτέρας ἐλλει- 

πούσης τι τελειότητος), item p. 59,5 (εὑρίσχοντι) et p. 101,27 (ἄν habet); 

Ρ. 69,13 recte ἀπορραπίσαντος habet cum E’b, p. 100,32 recte ὃ cum E’. 

ceterum plerumque cum D conspirat, rarius cum A. seripturas locorum, 

ubi codices nostri dissentiunt, hic adiungo. 

Pp. 12, 1 προλαμβάνει || pe 15,14 ἁπλῶν σωμάτων || p. 22,29 ἀφαιρεϑὲν comp. || 

P- 28,8 χωρίσαι || 10 οὐρανῷ || p. 25,1 ἁπλοῦ ἑνὸς || 9 χαὶ || 31. 32 διωλυγίων λόγων || 

33 Ἀριστοτέλους || p. 26,10 αὗται || p. 33,26 ὁ habet || p. 34,19 xtvovpévy || 28 ζη- 

τοῦν || p. 89, 4 καὶ] ἀλλὰ χαὶ || 8 αὐξανόμενον || 22 καὶ] om. || 23 μηδὲν || 28 αὐξομέ- 

νης || τελιχησδὲ || p. 41,3 πρότερον (alt.)] πρῶτον || 5 πρῶτος || p. 44,27 φανῇ] om. | 

28 δύναμιν) thy δύναμιν || pe 46,8 ἐστὶ || p. 47,2 περιερχόμενον || 7 περιερχόμενον || 15 ἡ 

αὐτὴ || 19 προστίϑεσϑαι || προσιὸν || 26 πρόσϑεσιν || πρόσϑεσις || p. 48,3 σφαῖρα || 4 ἔχει || 

11 ἀδιάφορον || p. 54, 32 55,18 ἀνεγείρων || p. 58,14 ὑπὸ || p. 5 59, 11 δρίμεκος 

Pp. 65,7 δὲ || κἂν habet || κινῆται || 10 καὶ || 11 ἐκείνου || 18 πυρὸς || 14 αὐτοῦ || 27 καὶ 

(alt.) habet || 33 ἂν om. || ἐπηκολουϑεῖ || p. 66,26 κάτω || p. 67,13 ἂν om. || 17 ἔχωσι || 

27 σωμάτων αὐτοφυῶς || 28 else || p. 68,14 τῆς τοῦ || 15 παρατιϑέντος || p. 69, 15.16 yao 

6 || 16 μὲν om. || p. 70,26 συναγάγωμεν || p. 71,26 φέρεσϑαι || 81 ἐν hab. || 33 καὶ | 
94. ἠκολούϑησεν || p. 72,3 εἴη || 18 μέρη || 28 δοχῶσιν || p. 73,21 μὲν om. || p. 74,25 post 

ϑερμὸν add. χαὶ τὸ ψυχρὸν || p. 78,5 ὥρα || p. 85, 23 

p. 88, 16 μὲν habet || p. 89,17 ἁπτὰς || 20 ἁπτῶν || 23 

(alt.)] τῶν || p. 90,11 μέμψομαι || p. 91,1 στοιχείων αὐτὸν || 2 παραγομένων || 6 ἐν- 

oct] τὰ εἴκοσι || 28 ἀπὸ || ele 

οὐδὲν || 24 σῶμα habet || 31 thy 

1) Quod excerptorum codices in libro 1 Damascii nomen praefigunt, concordant cum 

A et excerptore codicis C (Rel. Acad. Berol. 1892 p.73). ab altera parte stant inter- 

pretatio Guilelmi et cod. B (titulum rubro colore ita habet ut nos, in mg. sup. postea 

additum: σιμπλιχίου εἰς τὸ ἃ τοῦ ἀριστ. περὶ οὐρανοῦ), quamquam huius auctoritas non 

magni est propter J, qui titulo caret. sed librum I, qualem nunc habemus, Simplicio 

tribuendum esse propter convicia in Philoponum, quae eodem modo et paene iisdem 

verbis in commentario ad Physica leguntur, monuit Hermannus Diels 



a 

ed. Venet. 

1544. 
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ταῦϑα --- δεόμεϑα (7) habet || 7 δειχνύντος || p. 989 ἀγένητον om. || μόνον om. || 5 οὐ 
ah 

al ' 

29 γὰρ habet || 30 παράτασιν || p. 949 3 ὑφειμένον || 10 διόπερ || ὃν habet || 19 τοδὶ τὸ 

22 ἐχστὰν || 26 ἀπῆλϑε || 31 εἶδος || 31.32 ὑφεστηχὸς || p. 95,1 ἕν] dv || ὃ τὸ || 8 ὃν 
10 ὅτι μὴ || 13 συμπαραϑέει || 16 τοῦτο -- δύναμιν (19) habet || 17 μὲν || 18 τούτου 

23 τοῦτο || 33 δὲ || p. 96,2 μᾶλλον εἶναι || 5 καὶ --- dv (6) om. || 7 ὧν || 17 ὑπάρχει || 
21 te habet || 22 σχηματισμοὺς || 23 ὑπὸ || 28 ἀπὸ || 30 καὶ habet || p. 97,6 ἀλλὰ] ἀλλ᾽ 

od || 10 τὰ || τὰ || 30 τι habet [1 30. 31 ἐλλάμπει || 31 τὸ habet || p. 98,1 ἐπιμένῃ μα- 

yopeva || 5 ἄλλου δὲ || 6 te om. || 7 ἵππων || 9 γινομένης || 10 καὶ || 12 ἀνηβήσαντα || 

24 τοῦ ἐναντίου (alt.) om. || 31 τῶν --- ἑαυτῶν (p. 99,1) habet || κατὰ τὰς || p. 99,1 ὑφ᾽ || 

μὲν || 3 πάϑος τὸ || 4 χαὶ ody] οὐχ || 17 εἰς τὸ ἐναντίον om. || 18 μεταβάλλειν || 19 ad- 

τὸν || 23 ἡ habet || 24 συνεργεῖ || 27 εἰς --- πάσχοντα habet || τὰ (tert.) habet || p.100,3 προσ- 

λαβὸν || 6 τῆς habet || 7 ἐκβαλλούσης || 8 μεγέϑη || 10 ποιότητας || 12 ἠδύνατο || 20 παρά- 

ypwsts || 23 αὐξόμενον || p.101,6 κατὰ || 7 συνεστώτων || ὃ xara || 20 τὸ habet || 

21 ἄλληλα || δὲ habet || 22 εἰσὶ || 33 χατ᾽ || p. 102, 8 τι om. || 9 

11 xai τὸ || 26 te om. | 30 ἡσσηϑέντων || p. 103, 5 ταύτην μόνην || τὸ εἶναι || 

10. 11 ὁπωσοῦν προῆλϑεν ἀπὸ tod ἑνὸς || 17 ὃν || 23 ὑφιστάνον || 26 τε habet 

ἔστι τι || 10 ὑπάρχει || 

28 τότε | 

7 ἀποδείξει || 12 πρώτην || 21 γενόμενόν τε || 24 ἡνίκα || 25 δευτέραν || p. 104,6.7 τὰ 

αὐτὰ || 7 ἀλόγου || 10 εἶναι habet || 11 γέγονεν mg. m. 2 || 12 γενόμενον || 16 καὶ ha- 

bet || 23 ὑπὸ || 24 διὰ || p. 105, 1 χεκοινώνηχέ || 4 εἰς habet || 8 tod οὐρανοῦ || 16 ἐνε- 

δείξατο. 

Restat. ut de eprrionipus Simplicii disseramus. 

Epirionem principem (Venet. Ald. MDXXVI fol.) nihil praebere nisi 

interpretationem Graecam interpretationis Latinae Guilelmi de Morbeka 

demonstrayvit Peyron (ef. Rel. Acad. Berol. 1892 p. 74sq., ubi eam a 

Bessarione profectam esse ostendi). quare nihil fere utilitatis habet, 

nee scripturae discrepantiam adnotare potui; specimen infra dabitur. 

INTERPRETATIONIS GurLELMI DE Morspeka epitio Veneta (apud Hie- 

ron. Scotum) 1540 fol., cuius hoe est initium (addidi discrepantiam 

editionis Venet. a. 1544): 

Simplicii Philosophi Clarissimi Prohe- Ed. Aldina 1526. 

mium super Quatuor Libros Aristotelis de Σιμπλικίου ὑπόμνημα εἰς τὸ πρῶτον τῶν 

Coelo. '᾿Αριστοτέλους περὶ οὐρανοῦ. 

Intentionem Tractatus Aristotelis de caelo Tov σχοπὸν τῆς Ἀριστοτέλους περὶ οὐ- 

Alexander ait de mundo esse. caelum enim | 5| pavod πραγματείας ὁ μὲν ᾿Αλέξανδρος περὶ 

tripliciter ab Aristotele in his dici, videlicet χόσμου φησὶν εἶναι. τὸν yap οὐρανὸν τρι- 

aplanorum sphaeram quod quidem et extre- yas ὑπ᾽ Ἀριστοτέλους ἐν τούτοις λέγεσθαι 

mum caelum cum adiectione vocat in hoc | τήν te thy ἀπλανῶν σφαῖραν, ὅπερ χαὶ 

libro, et totum diuinum et circulare corpus ἔσχατον οὐρανὸν peta προσϑήκης ἐν τούτῳ 

et adhuc etiam mundum, sicut et Plato caelum |10| τῷ βυβλίῳ xadet, καὶ ἅπαν τὸ ϑεῖον χαὶ 

nominavit Totum itaque caelum dicens aut | χυχλιχὸν σῶμα χαὶ προσέτι τὸν χόσμον, 

mundus aut et aliud quidem quodcunque no- ὥσπερ καὶ [᾿λάτων ὀνομάξοι, ὃ δὴ πᾶς οὐ- 

minatum ultique suscipiatur. et Theophrastum paves λέγων ἢ κόσμος 7) χαὶ ἄλλο ὅτί ποτε 

1. 2 prooemium. 4 Intentionem| Propositum. 7 inerrantium. 11 itaque] sane. 

εὐ wii 
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autem pro teste accipit in eo qui de caelo 

non de diuino corpore dicentem solum, sed 

etiam de his quae in generatione et de ho- 

rum principtis. Alexander igitur ait de 

mundo et de his quae in ipso quinque cor- 

poribus scilicet de caelesti et de quatuor 

quae sub luna, igne aere aqua et terra, in- 

duxerunt autem ipsum in hane existimationem 

problematizata de toto mundo in primo libro 

scilicet utrum unus mundus aut multi et 

ulrum finitus aut infinitus et ingenitus et 

incorruptibilis aut non. et quod in duobus 

primis huius negocii libris de proprie dicto 

caelo cum dixerit, in 3° et 40 de quatuor 

elementis fecit sermonem tanquam consequens 

et quod de primo corpore, propter quod et 

tertium iterum inchoans, quod de corporibus 

est physicum negocium, docet et concludens 

prius dicta scribit haec. De primo quidem 

igitur elementorum dictum est et quale quid 

secundum naturam et quoniam incorrupti- 

bile et ingenerabile; reliquum 

duobus dicere, duo dicens duas coniugatio- 

autem de 

nes scilicet eam quae leuis, in qua ignis 

et aer, et eam quae grauis, in qua aqua 

et terra. 

Diuus autem Lamblicus intentionem in 

his facienten de caelesti diuino corpore 

ait comprehendere et eam quae de toto 

mundo theoriam tanquam utique contentam 

in ipsa secundum substantiam et seruientem 

ipsi ad operationem generationis. quin- 

immo et de elementis et de virtutibus, quae 

in elementis existunt, quoniam haec omnia 

a caelo dependent et ab his quae penes 

caelum circueunt. 

Syrianus autem magnus et qui post ip- 

sum sequuit sunt ipsum de dicto principa- 

liter caelo, hoe est de perpetuo et circulari 

corpore negocium esse ait et inscriptionem 

ut videtur aspicientes et non acceptantes 

Alexandrum esse de dicentem intentionem 

mundo et de simplicibus corporibus, aiunt 

etenim, quaecunque de quatuor elementis 

dicuntur, non principaliter dici, sed fa- 

9 problematizata] proposita quaesita. 

tum, 28 facientem| quod fit. 

cedentem ὃ. 36 penes caelum] in caelo. 

45. p. XII,1 faciunt] tanquam facientia, 

10 

15 

τῷ a 

40 

14 tertio et quarto. 

diuino] et diuino. 

40 att] atunt. 

ὀνομαζόμενος μάλιστ᾽ ἂν δέχοιτο. χαὶ τὸν 

Θεόφραστον δὲ εἰς μαρτυρίαν λαμβάνει ἐν 

τῷ περὶ οὐρανοῦ οὐ περὶ τοῦ ϑείου σώμα- 
τος λέγοντα μόνον ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν ἐν 

γενέσει xal τῶν ἀρχῶν αὐτῶν. Ἀλέξανδρος 
μὲν οὖν περὶ κόσμου φησὶ χαὶ τῶν ἐν αὐτῷ 

σωμάτων δηλονότι περὶ τοῦ οὐρανίου χαὶ 

τῶν τεσσάρων τῶν ὑπὸ σελήνην πυρός, ἀέρος, 

ὕδατος, γῆς: ἤγαγον δὲ αὐτὸν εἰς ταύτην 

τὴν ὑπόληψιν τὰ προβληϑέντα περὶ παντὸς 

τοῦ χόσμου ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ, δηλονότι 

πότερον εἷς ὁ χόσμος ἢ πολλοί, χαὶ πότε- 

πεπερασμένος ἢ ἄπειρος, χαὶ ἀγένητος 

τοῖς δυσὶ 
βυβλίοις 

ἄφϑαρτος ἣ οὔ. xat ὅτι ἐν 

πρώτοις ταύτης τῆς πραγματείας 

περὶ τοῦ χυρίως χαλουμένου οὐρανοῦ εἰπὼν 

ἐν τῷ τρίτῳ xal τετάρτῳ περὶ τῶν τεσσά- 

pwy στοιχείων ἐποιήσατο λόγον ὥσπερ ἕπό- 

μενον τῷ περὶ τοῦ πρώτου σώματος. διὸ 

καὶ τρίτου πάλιν ἀρχόμενος, ὅτι περὶ σω- 

μάτων ἐστὶν ἣ φυσιχὴ πραγματεία διδάσχει. 

χαὶ συμπεραίνων τὰ πρότερον εἰρημένα γρά- 

φξι ταῦτα. περὶ μὲν οὖν τοῦ πρώτου τῶν 

στοιχείων εἴρηται καὶ ὁποῖον τι τὴν φύσιν 

zat ὅτι ἄφϑαρτον χαὶ ἀγένητον. λοιπὸν δὲ 

περὶ τοῖν δυοῖν εἰπεῖν, δύο λέγων τὰς δύο 

συζυγίας, δηλονότι τὴν τοῦ χούφου, ἐν ᾧ 

πῦρ χαὶ ἀήρ, καὶ τὴν τοῦ βαρέος, ἐν ᾧ 

ὕδωρ καὶ γῆ. 6 δὲ ϑεῖος ᾿Ιάμβλιχος τὸν 
σχοπὸν ἐν τούτοις ποιούμενον περὶ τοῦ οὐ- 

ρανίου χαὶ ϑείου σώματός φησι περιλαμβά- 

γειν χαὶ τὴν περὶ παντὸς τοῦ χόσμου ϑεω- 

ρίαν περιεχομένην ὑπ᾽ αὐτοῦ χατ᾽ 

οὐσίαν χαὶ ὑπείχουσαν αὐτῷ πρὸς τὴν ἐνέρ- 

γειαν τῆς γενέσεως. ἀλλὰ δὴ xal περὶ περὶ 

τῶν στοιχείων καὶ τῶν ἐν τοῖς στοιχείοις 

δυνάμεων ἐπειδὴ ταῦτα πάντα τοῦ οὐρανοῦ 

ἐξήρτηται καὶ τῶν ἐν τῷ οὐρανῷ περιιόν- 
των. 

Συριανὸς δὲ ὁ μέγας καὶ οἱ pet αὐτὸν 
ἠχολουϑηχότες αὐτῷ περὶ τοῦ χαλουμένου 

χυρίως οὐρανοῦ, τουτέστι περὶ τοῦ ἀιδίου 

χαὶ χύχλου σώματος τὴν πραγματείαν εἶναί 

φασι τὴν ἐπιγραφὴν ὡς ὁρᾶται ἀχούοντες 

nat οὐ παραδεχόμενοι" ᾿Αλέξανδρον λέγοντα 

21 intentionem] proposi- 

31 in ipsa] ab ipso. seruientem | 

41 aspicientes| intelligentes. 
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ctunt haec ad theoriam de caelestibus. ut | | tov σχοπὸν εἶναι περὶ χόσμου zal τῶν 

enim ostendatur, quod non ex quatuor ele- | ἁπλῶν σωμάτων. φασὶ γὰρ ὅσα περὶ τῶν : 

mentis est caeleste corpus sed simplex ne- | τεσσάρων στοιχείων λέγεται, οὐ mponyov- ᾿ 

que unum de quatuor sed quintae sub- | | μένως εἰρῆσϑαι, ἀλλ᾽ ὡς συμβαλλόμενα πρὸς 

stantiae neque grauitatem neque leuitatem | 5 | thy περὶ τῶν οὐρανίων ϑεωρίαν. ἵνα yap 

habens sicut illa, sermonem de illis prose- | δειχϑῇ, ὅτι οὐχ ex τῶν τεσσάρων στοι- 

eutus est illorum haec quidem leuia osten- χείων ἐστὶ τὸ οὐράνιον σῶμα, ἀλλ᾽ ἁπλοῦν, 

dens haec autem grauia, propter quod et ᾿ οὐδέ τι τῶν τεσσάρων ἀλλὰ πέμπτης οὐσίας, 
, . “ye » ͵ »ν ,ὔ ν ov 

quatuor in duo reduxit scilicet leue et οὔτε βαρύτητα οὔτε χουφότητα tyov, ware ἡ | i Coder) 

graue, unusquisque autem dictorum diui- | 10 | éxetva, ἐποιήσατο λόγον περὶ αὐτῶν. τὰ 
. . . . . . . 4 3, ~ A ~ » Ἧ ‘ ‘ >. Ω 4 8 2 siont naturalium librorum Aristotelis ut esti- μὲν αὐτῶν κοῦφα δειχνὺς τὰ δὲ βαρέα. δὲ " 

mo assequentem intentionem secundum se ὃ xal τὰ τέσσαρα εἰς δύο ἀνήγαγεν, δηλον- 

assignat. ότι τὸ χοῦφον χαὶ τὸ βαρύ. ἕχαστος δὲ 

| τῶν εἰρημένων τῇ διαιρέσει τῶν Ἀριστοτέ- 
| Aovs φυσιχῶν βυβλίων, ὡς oluat, ἑπόμενος, 

A A 5 ς 4 I ΝΥΝ 

τὸν σχοπὸν χαῦ αὑτὸν ἀποδίδωσι. 

Exemplum interpretationis Venetam anni 1563 non vidi; Peyron (Em- 

pedoclis et Parmenidis fragmenta p. 8 not.) hoe cum prioribus consentire 

putat, et quem adfert titulum (noviter fere de integro interpretata ac cum 

jidissimis codicibus graecis recens collata), eum exemplum anni 1544 prae 

se fert; praeterea in hae quoque editione Guilelmi nomen in solis libris 

Ill et IV adparet. itaque, nisi in anno indicando errayit Peyron, editio 

anni 1544 repetita esse existimanda est a. 1563. ipsa, ut ex adno- 

tatione discrepantiae adparet, repetita est ex editione a. 1540 paucis ex 

arbitrio mutatis, non ad codices Graecos, sed ad editionem principem 

(ef. p. XI,31 cedentem). 

Interpretationem, quam Guilelmus de Morbeka Viterbii a. 1271 ad 

codicem bibliothecae Bonifacii VIII confecit, inspexi, ubicunque codices 

dissentiebant. ubi propter interpretationis rationem minus constabat, 

(b) quid Guilelmus in suo codice habuisset, (b) posui. fieri potest, ut editio 

a. 1540 (Guillermo Morbeto interprete, quae omnia cum fidissimis codicibus 

Graecis recens collata fuere) hie illic emendata sit, sed hoe rarissime 

factum esse credo. finem libri primi, quem omisit editio Veneta, e cop. 

Cotiecit BaLiioLensts Oxon. 99 sumpsi. 

Ο Epitio Karsrentt (Simplicii commentarius in IV libros Avristotelis de 

caelo ex rec. Sim. Karsteniti mandato regiae Academiae disciplinarum 

Nederlandicae editus. 'Traiecti ad Rhenum CIOIOCCCLXY) his codicibus 

nititur: p. 1—94,16 J, p. 94,16—550, p. 722,1—726,3, p. 727,17—731 

11. 12 estimo] existimo. 12 assequentem] sequens. 
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cod. Paris. 1910, p. 551—721,46, p. .726,4—727,16 cod. Paris. suppl. gr. 

16. paginas, columnas, versus huius editionis in margine adposui et in 

apparatum omnes eius scripturas recepi exceptis locis p. 207,11—211,18, 

p. 216,26—246,4, p. 309,10—311,13, p. 348,13 

nem in E suppleti sunt ad interpretationem Guilelmi et inde per codd. 

K et Parisin. 1910 in editionem Karstenii migraverint. etiam lemmata 

345,13, qui per Bessario- 

neglexi. 

Excerpta Branpisi1 in Scholiorum editione Berolinensi (Aristotelis IV 

p. 468 sq.) hie illie bonam seripturam praebuerunt sine dubio e coniectura; 

nam quos enumerat codices p. 468 not. (B, Paris. 1910, D, Oxonienses, 

Laurent.), aut nobis quoque ad manum fuerunt aut a nostris subsidiis 

pendent. restat mysticus ille ,cod. Reg. 1903“, qui ubi lateat (nisi errori 

originem debeat), nescio; certe cod. Parisin. gr. 1903 non est. 

Molestiam indicum conficiendorum intereedente Hermanno Drexs be- 

nevolenter suscepit Epuarpus WerLuMANN Berolinensis. 

Finem praefandi faciam gratias agens PRAEFECTIS BIBLIOTHECARUM 

Paristnaz, BopDLEIANAE, MARCcIANAE, qui meum in usum codices Hauniam 

transmitti siverunt. non minore liberalitate me obligavit Henricus Omon7, 

codicibus Graecis Parisinis praepositus, cuius benevolentiam inexhaustam 

non nune primum expertus sum. 

Ser. Hauniae mense 

Sextili MDCCCLXXXXIIII. 
I. L. Herpere. 
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Cop. Varicanus Gr. 254 chartaceus saec. XV, ex E nondum correcto 
descriptus (ineipit p. 6,33 ἢ περὶ). 

p. 6, 34 φύσει] om. || 35 οἷον] ὡς || p. 7,1 ἐστιν] εἰσιν || 2 ψυχὴ] ἡ ψυχὴ || 6 τὰ] 
postea add. || 12 δὲ] om. || 16 συνήγαγε || συνεστώτων] om. || 25 οὐ] postea add. || 27 δὲ] 

om. || p. 8,11 πρώτως (pr.)] πρῶτον || p, 9,32 εἰς det διαιρετὰ] postea add. || p. 10,13 ταῦ- 

τα] ταύτας || τὰ -- σωμάτων (15)] mg. || 14 χεχράτηται] χρατεῖται || 29 ἐχτὸς ἑαυτοῦ] ad- 

τοῦ ἐχτὸς || p. 11,3 τοῦ] postea add. || p. 12,6 post αἰτίων lemma interponit || 8 ἡ ἁπλῆ] 
ἁπλῆ 7). 

Cop. Amprostanus C 253 inf. chartaceus saec. XV, ex Εἰ correcto 
descriptus (incipit p. 6,33 ἣ περὶ). 

p. 6, 35 οἷον] ὡς || p. 791 ἐστιν] εἰσιν || 2 ἡ ψυχὴ || 6 ἐχόντων σώματα || 12 post 
μείωσιν add. τὸ δὲ xata γένεσιν xat φϑορὰν || δὲ] γὰρ || 16 συνάγει || δηλοῖ] σημαίνει || διὰ 

τοῦ γὰρ αἰτιολογιχοῦ συνδέσμου τῶν || 18 χαὶ] supraser. || 24 ἔλεγον || 81 μόνων || p. 899 λέ- 

γειν || 24 ἔχειν || 25 τὸ τοιοῦτον --- τέλος (26) om. || p. 99,2 τὸ (alt.)] om. || 3 τὸ] om. || 

11 εἰς ἀπόδειξιν] om. || 12 διεστὸς (bis) || 19 μήποτε] ἴσως || 24 ὀρϑὰς γωνίας || p. 10,3 οὐκ 

ἀδιαίρετά || 13 ταύτας || 23 τὸ] τὸν tod || 29 αὐτοῦ ἐχτός. 

Cop. Bopieianus Miscetu. 237 chartaceus saec. XVI, ex E correcto 
descriptus (incipit p. 6,33 ἢ περὶ). 

Ρ. 6, 35 οἷον] ὡς || p. 791 εἰσιν || 2 ἡ ψυχὴ || 6 ἐχόντων σώματα || 12 post μείωσιν 

add. τὸ δὲ κατὰ γένεσιν καὶ φϑορὰν || δὲ] γὰρ || 16 δηλοῖ] σημαίνει || διὰ tod γὰρ αἰτιο- 

λογικοῦ συνδέσμου || 18 ἢ] φησιν ἢ || 24 Παρμενίδην] μελίδην, corr. m. rec. || ἔλεγον || 
91 μόνων || p. 10,29 αὐτοῦ ἐχτὸς. 

Cop. Paris. 1910 chartaceus, ser. Johannes Rhosus ἃ. 1471, descriptus 
e Καὶ (incipit p. 6,28 ut E’K). 

p. 6,30 te] om. || τῆς πραγματείας] τοῦ βιβλίου || 31 αὐτῆς || ὅτι --- ἐπειδὴ] ὡς τῇ 
φυσιχῇ ἀχροάσει συνεχοῦς ὄντος ἐπεὶ || 32 ἦν] ἐπραγματεύσατο || ἔδει] ἀχόλουϑον ἣν || ἐκεῖνο || 

90. οἷον) ὡς || p. 791 εἰσιν || 2 ἡ ψυχὴ || 6 ἐχόντων σώματα || 12 post μείωσιν add. τὸ 

ἀπὸ] éx || λέγειν] εἰπεῖν || 88 δ᾽ ἔστι || προσεχῶς] δέ εἰσι προσεχῶς σώματα (omnia ut E?K) 

δὲ κατὰ γένεσιν καὶ φϑορὰν || δὲ] γὰρ || 16 συνάγει || δηλοῖ] σημαίνει || διὰ τοῦ γὰρ αἰτιο- 
λογιχοῦ συνδέσμου || 18 ἢ] φησιν 7 || 24 ἔλεγεν || 31 μόνων.. 
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Cop. Marcranus 222 membranaceus saec. XV, ex Καὶ deseriptus ad- 
dito prooemio ad interpretationem Latinam translato, sieut legitur in 

ed. Aldina (scripturae discrepantia: ed. Ald. ἢ 1°6 ὀνομάζοι] ὀνομάζει || 

8 μόνον] μόνον πεπραγματεῦσϑαι || 11 αὐτὸν] om. || 16 τρίτου] τοῦ τρίτου || 
25 χύχλου] χυχλιχοῦ || 32 ἀνήγαγε seq. ras. || 49 χρασμορίων] χρείας μορίων 

f. 158. ᾿Αριστοτέλην || 8 παρέδωχε seq. ras. || 9 ἐδίδαξε seq. ras. |] 29 συστοι- 
χίαν || f. 273 βιβλίων |] 10 οὐρανῷ). 

p. 6, 30 τε] om. || τῆς πραγματείας] tod βιβλίου || 31 αὐτοῦ ὡς τῇ φυσικῇ ἀκροάσει 

συνεχοῦς ὄντος ἐπεὶ || ἐχείνη] ἐκεῖ || 32 ἦν, ἔδει] ἐπραγματεύσατο ἀχόλουϑον ἦν || ἐχεῖνο Ι! 

ἀπὸ] ἐκ || λέγειν] εἰπεῖν || 33 δέ εἰσι προσεχῶς σώματα || 35 οἷον] ὡς || p. 791 εἰσιν || 2 ἡ 

ψυχὴ || 6 ἐχόντων σώματα || 12 post μείωσιν add. τὸ δὲ χατὰ γένεσιν χαὶ φϑορὰν || δὲ] 

γὰρ || 16 συνάγει || δηλοῖ] σημαίνει || διὰ τοῦ γὰρ aittodoytxod συνδέσμου || 18 ἢ] φησιν 
ἢ || 31 μόνων. 

Cop. Lavrentianus 85,27 chartaceus saec. XV; continet libros Π-- 
IV et ex A descriptus est (v. Rel. Acad. Berol. 1892 p. 63) praeter 
Ρ. 960,1 --- p. 401,5 βιβλίῳ et p. 730,11 πάντα.---". 731,29, quae manu re-- 
centiore (saec. XVI) ex editione Aldina addita sunt (in ed. Ald. f. 89: 
praeter βιβλίῳ et similia has solas discrepantias praebet codex: 1. 17 
ἑπομένως om. || 22 μέρους om. || 41 ἔστιν] ἐστι || 50 στοιχεῖα] corr. ex στι- 
ysia. sed 1. 7 χυχλωφορητοῦ, 34 ἅπλανής errores typographicos religiose 
servavit. 

Cop. Perusinus A 51 chartaceus saec. XV—XVI et ipse ab A pen- 
συμπλι 

det, sed de eo parum mihi innotuit. cum lib. I inseriptus sit: Δαμασχίου 
εἰς τὸ πρῶτον τῶν ᾿Αριστοτέλους περὶ οὐρανοῦ, nune non credo eum ex B 

vel J descriptum esse. manus prima desinit in te p. 597,31, manus re- 
centior in εἶδος p. 607,7. liber I desinit p. 361,16. 

p. 201, 11 δῆλον] δῆλον χαὶ || p. 204,23 τοῦτο] om. || p. 209,19 4] ἣ ἡ || 
p. 211,22 τοῦ (alt.)] om. || p. 218, 8 μηδὲ] μὴ || p. 216, 4 συμπερανάμενος || p. 219,26 βά- 
ρους habet || γὰρ] δὲ || p. 225,5 πεπερασμένῳ] πεπερασμένα. 

Copp. Murinensis Il H8 (chart. saee. XV, = a infra), Muriensis II 

G 8 (chart. saec. XV, —b), Paris. suppL. cr. 16 (chart. saec. XVI, — 0), 
Oxon. Cottecit Novi 246 (chart. 5866. XV, = d), Oxon. Cottecn Corp. 
Curistr 109 (chart. saec. XVI, =e), omnes ab A pendent, sine dubio 
per H (v. Rel. Acad. Berol. 1892 p. 61 sq.). 

p.1,3 ὑπὸ] ἀπὸ Hde || 6 τὸν] καὶ tov de || ὀνόμασεν de || 17 ἐν τῷ τρίτῳ] ἐνταῦϑα 

τῷ; Ng. τῷ τελευταίῳ Hade; ἐν τελευταίῳ τῷ c || καὶ] om.c || 18 xat] om. Hde || 19 φυ- 

oxy] τιχὴ post lac. Hede || 23 βαρέως Hede || p. 2,1 φησι] καί φησι e || 2 dhov—xar’] 
» 

bis Hee (xa? priore loco ce) || ὃ ἐργασίαν ce || τῆς] om. 6 || 5 ταῦτα πάντα] τὰ τοιαῦτα Ι ΡΥ 1 | | 

Hede || ἤρτηται] εἴρηται ce || περιόντων Hede || 6 oi] ὁ e || 9 τὸν ᾿Αλέξανδρον] om. Hede || 

11 τῶν οὐρανίων] οὐρανοῦ Hede || 12 συντελεῖν c [[ 13 ἀλλ᾽ om. e || ἔχων ἃ || τὸν] τὸ 6 

. By 11 τοῦ] om. c, τῆς de || 12 μήποτε --- ̓ Αριστοτέλην (14)] postea ins. e || 13 λέγοντα 9 » τῇ I] μη f Ί 1} | Y 
σαφῶς] lac. Hed || 15 ἕνα] τίνα He, τίσ de’, tt e? || 16 αὐτῶν ο || συνυφαίνονται e || ὅτι] 
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om. Hede || 17 τοῦ] om. Hede || 18 χαὶ χρόνον καὶ τὴν] om. Hede || 19 κοινὴν] κοινὴν 
zaie || κόσμου] χρόνου Hede || παραδέδωκεν c || περί te τῶν οὐρανίων] lac. Hede || 20 περὶ 
τῶν] om. Hede || τούτων] τὰ τούτων Hede || te μετέωρα πολυπραγμονεῖ] lac. Hede || 
p. 678, 25 χουφότητος be (comp. A) || 28 xal] om. be || ὄγκον] dxov be (syllaba ὄγ- 

Ω 

obscurata in A) || 33 τὸ (411.}} τῷ be || p. 679,2 αὐτὸς] αὐτὸ be (abt A) || p. 721,10 δι- 

δάξει] δι seq. lac. bee, corr. e? || 13 μόνον] in lac. 6", lac. be || transpositionem ad 

p. 677,22 commemoratam habent Gbe, μέσον --- ἔλεγον τὸ om. e. in ἄλληλα p. 727,16 

desinunt abed. 

Cop. Paris. Gr. 1948 (seripserunt Palaeocappa et lac. Diassorinus) 
excerpta continet ex Simplicio sine nomine, cop. Paris. Gr. 1853 alia 
excerpta ab eo non prorsus aliena; sed de iis nihil aliud mihi no- 
tum est. 



SIMPLICII 

IN 

ARISTOTELIS QUATTUOR LIBROS 

DE CAELO COMMENTARIA 

Comment. Arist. VII Simpl. de Caelo. B 





SIMDAIKIOY EIS TO A ΤῸΝ APISTOTEAOYS ΠΕΡῚ OYPANOY 

ed. 
ae 

~ ‘ ~ 4 4 Pid 

Τὸν σχοπὸν τῆς Περὶ οὐρανοῦ ᾿Αριστοτέλους πραγματείας ὃ ᾿Αλέξανδρος p. : 
σίν \ ~ \ ~ 2 / 

περὶ χόύσμου φησίν" οὐρανὸν γὰρ τριχῶς ὑπὸ τοῦ ἈΑριστοτέλους ἐν τούτοις 

λέγεσθαι τήν τε τῶν ἀπλανῶν σφαῖραν χαὶ ὅλον τὸ ϑεῖον χαὶ χυχλοφο- 
"ἊΝ ~ / \ - 

5 ριχὺν σῶμα, ὅπερ καὶ ἔσχατον οὐρανὸν ἐν τούτῳ τῷ βιβλίῳ μετὰ προσ- ὅ 
, ~ ’, 5 , 

ϑήχης χαλεῖ, nal ἔτι μέντοι τὸν χόσμον, ὥσπερ χαὶ [[λάτων ὠνόμασεν 
cc ἊΝ 2) 

ὃ δὴ πᾶς οὐρανός, λέγων, “ἢ κόσμος ἢ χαὶ ἄλλο τί ποτε χατοηνηυμαζό- 

μενος ἂν δέχοιτο. xa τὸν Θεόφραστον δὲ μαρτύρεται ἐν τῷ περὶ οὐ- 

ρανοῦ μὴ περὶ τοῦ ϑείου σώματος λέγοντα μόνον, ἀλλὰ χαὶ περὶ τῶν ἐν 10 

10 γενέσει χαὶ περὶ τῶν τοιούτων ἀρχῶν. περὶ κόσμου οὖν φησιν ὃ ᾿Αλέ- 

ξανὸρος χαὶ περὶ τῶν ἐν αὐτῷ πέντε σωμάτων τοῦ τε οὐρανίου χαὶ τῶν 

~ 

e X ΄ , Sie ican > μι 5 \ > Soe 

ὑπὸ σελήνην τεσσάρων, πυρός, ἀέρος, ὕδατος, γῆς. ἐπηγαγε OF AUTO εἰς 
\ 7, > , Ἢ 2 
ὶ τοῦ ὅλου χόσμου ἐν τῷ πρώτῳ προβλη- 15 ταύτην τὴν ὑπόνοιαν τ Ὡς a © =| ( 

oOo 

ϑέντα βιβλίῳ, πότερον εἷς ὃ χύσμος ἢ πολλοὶ xal πότερον πεπερασμένος ‘? ' | 
vv v x v \ ~ 

15 ἢ ἄπειρος καὶ ἀγένητος καὶ ἄφϑαρτος ἢ οὔ, χαὶ τὸ ἐν τοῖς δύο τοῖς 
2 ~ ’ Ἣ 

πρώτοις ταύτης τῆς πραγματείας βιβλίοις περὶ τοῦ πος οὐρανοῦ εἰ- 

πόντα ἐν τῷ τρίτῳ χαὶ τετ ἄρτῳ περὶ τῶν τεσσάρων στοιχείων ποιήσασϑαι 20 
ary. ~ ~ ~ 

τὸν λύγον ὡς ἀχόλουϑον τῷ re! τοῦ πρώτου σώματος. διὸ χαὶ τοῦ 
, 5» , σ ΄ Vv 

τρίτου πάλιν ἀρχόμενος; ὅτι περὶ σωμάτων ἔστιν ἣ φυσιχὴ πε ρους 

90 διδάσχει, χαὶ συμπεραινόμενος τὰ προειρημένα τάδε γέγραφε “ τ μὲν οὖν 
~ -Ὁ᾿ wv 

τοῦ πρώτου τῶν στοιχείων εἴρηται! χαὶ ποῖόν τι τὴν ἜΑ χαὶ ὅτι ἄφϑαρ- 25 
Α 5 / v si \ τοι ἈΝ ~ a?Zs , \ 

tov χαὶ ἀγένητον: λοιπὸν δὲ | περὶ τοῖν δυοῖν εἰπεῖν᾽᾽, δύο λέγων τὰς p. 3b 
> ij ΄ ~ , > Ie ~ a2 ~ 

δύο συζυγίας τήν te τοῦ χούφου, ἐν ᾧ πῦρ xat ἀήρ, xal τὴν τοῦ βαρέος, 
Ἂ ΠΥ W> ee. ε΄ ἂν oO “| δ δ δ \ poe ~ > , 

ἐν ᾧ ὕδωρ χαὶ γῆ. ὃ δὲ ϑεῖος ᾿Ιάμβλιχος τὸν σχοπὸν περὶ τοῦ οὐρανίου 

> 

1 Titulum dedi secundum B (cf. Prolegomena): δαμασχίου εἰς τὸ πρῶτον τῶν ἀρι- 

στοτέλους π. odp. A: σιμπλιχίου φιλοσόφου εἰς τὰ περὶ odp. mg. superser. ἘΠ: titulum 

om. DE! 

2 Prooemium om. CDE: initia primorum sex versuum legi non possunt in B 6 ΠΙλά- 
τῶν] Tim. 28 b 9 μόνου ¢ 17 ἐν τῷ τρίτῳ A? ut videtur: in tertio Ὁ: ἐν- 

ταῦϑα τῷ Al: ἐνταῦϑα B χαὶ Α: καὶ τῷ Be χαὶ περὶ c 20 συμπεραινόμενος Ὁ: 

concludens Ὁ: συμπεραινόμενα AB γέγραφε] 2986—8 οὖν om. Β 

Comment. Arist. VIL Simpl. de Caelo. 1 



> SIMPLICI IN L. DE CAELO 1 Prooemium 

xa ϑείου σώματος ἐν τούτοις ποιησάμενον περιλαβεῖν φησι xal ὌΝ περὶ 3b 

τοῦ χόσμου ὅλου Dewplav, ὡς ἂν περιθχο μένην ἐν αὐτῇ χατ᾽ οὐσίαν χαὶ 6 

δουλεύουσαν αὐτῇ πρὸς ἀπεργασίαν τῆς yevésews, οὐ μὴν ἀλλὰ χαὶ περὶ 
~ , \ ~ ~ ~ Ud 

τῶν στοιχείων χαὶ τῶν ἐν τοῖς στοιχείοις ἐνυπαρχουσῶν δυνάμεων. ἐπειδὴ 10 
ἘΝ 

νι 

νὸς δὲ ὁ μέγας 

ee eee pe 5 ~ v a ~ 

5 ταῦτα πάντα ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἤρτηται χαὶ τῶν χατ᾽ αὐτὸν περιιόντων. Συρια- 
\ a > » - - - 

as χαὶ οἱ μετ᾽ αὐτὸν ἀχολουϑοῦντες αὐτῷ περὶ τοῦ χυρίως 

οὐρανοῦ τουτέστι τοῦ ἀιδίου χαὶ χυκλοφορητιχοῦ σώματος τὴν πραγματείαν 

ΤΟΝ φασιν εἰς τὴν ἐπι pap, ὡς ἔοιχεν, ἀποβλέποντες χαὶ οὐχ ἀποδεχό- 
μενοι τὸν ᾿Αλέξανδρον περὶ χόσμου χαὶ τῶν ἁπλῶν τοῦ χόσμου σωμάτων 15 

10 λέγοντα τὸν σχοπόν. χαὶ γὰρ ὅσα, φασί, περὶ τῶν ΣΤ στοιχείων 
ἐνταῦϑα λέγεται, οὐ προηγουμένως, GAN εἰς τὴν περὶ τῶν οὐρανίων ϑεωρίαν 

σωμάτων συντελεῖ" τοῦ γὰρ δεῖξαι χάριν, ὅτι οὐχ ἐχ τῶν τεσσάρων στοι- 
o 

ν τῶν τεσσάρων, ἀλλὰ ἕτερόν 20 
A 

χείων τὸ οὐράνιον σῶμα, GAN ἁπλοῦν, οὔτε 
\ ~ ΄ fe , , Vv ~ s ΙΖ 

τι παρὰ ταῦτα μήτε pa υήτε βάρος ἔχον ὥσπερ ἐχεῖνα, τὸν πρόσϑεν 

15 πάντα λόγον διῆλϑε τὰ μὲν χοῦφα λέγων ἐχείνων, τὰ δὲ βαρέα, χαὶ εἰς 

δύο τὰ τέσσαρα συνεῖλε τό τε χοῦφον χαὶ τὸ βαρύ. ἕχαστος δὲ τῶν εἰρη- 
’ ~ / ~ ΄ 

μένων τῇ διαιρέσει τῶν ᾿Αριστοτέλους φυσικῶν συγγραμμάτων, ὡς ink 

παραχολουϑοῦντες | tov za? ἑαυτὸν σχοπὸν ἀποδίδωσι. τούτων γὰρ τὰ 4a 

μέν ἐστι περὶ τῶν eas ἀρχῶν τῶν χοινῇ πᾶσιν Dee OE oy τοῖς 

50 φυσιχοῖς πράγμασιν οἷον ὕλης χαὶ εἴδους “al χινήσεως χαὶ τόπου χαὶ χρί 

cr νου χαὶ περὶ τῆς φύσεως αὐτῆς ual τῶν παρυφισταμένων αὐτῇ ποιητιχῶν 
, Vv ~ ΄ ~ ΄ 

αἰτίων χαὶ ἔτι τῶν δοχούντων μὲν ὑπάρχειν τοῖς φυσιχοῖς, WH ὑπαρχόντων 

δέ, ὡς περὶ χενοῦ ual ἀπείρου, περὶ ὧν τὰ βιβλία τῆς ἐπιγραφομένης Φ é, ὡς περὶ χενοῦ χαὶ ἀπείρου, περὶ ὧν τὰ βιβλία τῆς ἐπιγραφομένης Φυ- 
~ 5 ΄ > ΄ \ >. > ~ 

σικῆς ἀχροάσεως διδάσχει. μετὰ δὲ τὰς ἀρχὰς τῶν poy σωμάτων 
AN 5 

25 ὄντων ἔδει λοιπὸν περὶ αὐτῶν τῶν σωμάτων διδάσχειν. τῶν CF σωμάτων, 10 
΄ » Ἁ ΄ >] c ~ \ Si ΡΟΣ A ~ 

ὡς μὲν τὴν τες εἴποι ἄν, τὰ μέν ἐστιν ἁπλᾶ, τὰ δὲ σύνϑετα, χαὶ τῶν 
roe ΟἿΣ \ , a > 

ἁπλῶν τὸ μὲν ἀΐδιον χαὶ χυχλοφορικόν, τὰ ὃὲ ἐν γενέσει χαὶ εὐϑύπορα, 
\ ΄ 

~ 5 

χαὶ περὶ πάντων τούτων τὸν ταύτης εἶναι τῆς πραγματείας σχοπόν φησι 

ὶ τοῦ ἐχ πάντων συγχειμένου χόσμου: ὡς δὲ ot τεροί φασι, τῶν 1d 

80 φυσιχῶν σωμάτων τὸ μέν ἐστιν ἀίδιον, περὶ οὗ ἢ παροῦσα πραγματεία, 
τὰ δὲ ἐν γενέσει χαὶ φϑορᾷ, περὶ ὧν μέλλων διδάσχειν χοινῶς πρῶτον περὶ 

γενέσεως χαὶ φϑορᾶς Soars τὸν λόγον χαὶ τότε τῶν γενητῶν xat φϑαρ- 
δέδ ~ 

τῶν τὰ μὲν ἐν τοῖς μετεώροις διὰ τῶν Μετεωρολογιχῶν παραδέδωχεν, τῶν 20 

1 χαὶ prius Β: tod vel χαὶ tod A 2 αὐτῷ ς ὃ αὐτῷ c 4.5 ἐπειδὴ ταῦτα 

πάντα scripsi: quoniam haec omnia Ὁ: ἐπειὸ et post lac. 8 litt. τὰ /// αὐτὰ A: ἐπειδὴ τὰ 

(suprascr. m. pr.) ταὐτὰ B: ἐπειδὴ τὰ τοῦ οὐρανοῦ αὐτὰ ὁ 5 περιιόντων Karsten p. VIII: 

quae..circueunt Ὁ: περιόντων AB: περιπολούντων ὁ 7 χυχλοφοριχοῦ (B?)c 

9 τὸν ᾿Αλέξανδρον scripsi cum b(a): lac. 12 litt. A: om. Be 10 λέγοντα A: ἄγοντα 

B: λέγοντας ὁ post σχοπὸν lac. 6 litt. A: intentionem esse b; fort. σχοπὸν <elvat) 

11 τοῦ οὐρανίου e 12 σώματος c 14 ἔχον Ba: &y///v (ἔχειν ) A 

post ἐχεῖνα lac. 5 litt. A 15 λέγων B: ras. A: ostendens Ὁ post βαρέα lac. 

6 litt. A: propter quod Ὁ; fort. βαρέα, (διόπερ) 18 παραχολουϑοῦντες A'B: παρα- 

χολουϑοῦντα A*be 28 τούτων] ab hoe vocabulo incipit Ὁ φασὶ D 29 ἐχ] 

lac. Ὁ 33 παραδέδωχε BDe 
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‘ eee Le ΠῚ Shes ore. δὲ lene καὶ περὶ μὲν, τὰ δὲ ἐν γῇ συνθέτων τὰ μέν ἐστιν ἔμψυχα, τὰ ὃὲ ἄψυχα" χαὶ περὶ μὲν τῶν 45 
σύ: Ν snl ταὶ) ὙΘΎ έ διῶσχε ὧν of sur τὸ 4 ἀψύχων τὰ περὶ μετάλλων γεγραμμένα διδάσχει, τῶν δὲ ἐμψύχων τὰ μὲν 
ἐστιν αἰσϑητιχὰ χαὶ χατὰ τόπον χινούμενα ὡς τὰ ζῷα, τὰ δὲ ἀναίσϑητα 
χαὶ poe oes ὡς τὰ φυτά: χαὶ δὴ xal περὶ φυτῶν αὐτῷ γέγραπται 2 

χαὶ περὶ ζῴων, τὰ μὲν κοινῶς ὡς τὰ περὶ γενέσεως αὐτῶν χαὶ περὶ μ, οι 
ὁρίων 

SQ ~ \ 4 Ὶ \ ’ \ 2 / »} > , διαφορᾶς, ταὶ χρείας ea! περὶ χινήσεως χαὶ ἐνεργείας, ἐν οἷς τά τε [Περὶ 
δ >} ime 

πορείας ζῴων χαὶ Περὶ μνήμης χαὶ ἐγρηγόρσεως, τὰ ὃὲ ἰδίως χαῦ᾽ ἕχαστον 
εἰὸος τῶν ζῴων 7 [᾿ερὶ ζῴων ἱστορία παραδίδωσι. τοιαύτης οὖν οὔσης 30 

~ > , a~ σ \ ‘ \ 5 ΄ ’ 5 , 

τῆς διαιρέσεως δῆλον, ὅτι μετὰ τὴν Φυσιχὴν ἀχρόασιν ταύτην ἀναληπτέον 
\ , \ , \ 6 \ meh) ΄ 52 5.1 Ὑ6 10 τὴν πραγματείαν χατὰ πάντας τοὺς ἐξηγητὰς τῶν ᾿Αριστοτέλους, ἀλλ ἢ ὡς 

περὶ χόσμου χαὶ τῶν ἐν αὐτῷ πέντε σωμάτων τῶν ἁπλῶν ἣ ὡς περὶ τοῦ 35 

ἀιδίου χαὶ χυχλοφοριχοῦ ee μήποτε 68 χρὴ φάναι πρὸς μὲν τὸν 

᾿Αλέξανδρον λέγοντα σαφῶς περί τε τοῦ χόσμου παντὸς χαὶ περὶ πάντων 

τῶν ἁπλῶν σωμάτων τὸν λόγον ἐν τούτοις ποιεῖσθαι τὸν ᾿Αριστοτέλην πρῶ- 

15 τὸν μέν, ὅτι ἕνα χρὴ τὸν σχοπὸν εἶναι πάσης πραγματείας εἰς ἕν βλέποντα 

χαὶ πρὸς ἐχεῖνο τὰ χατὰ μέρος αὐτῆς συνυφαίνοντα᾽ ἔπειτα ὅτι οὐ φαίνεται 40 
- a? , > ee , , 

περὶ τοῦ χόσμου διδάσχων ἐν τούτοις, ὥσπερ 6 [Πλάτων ἐν τῷ Τιμαίῳ τάς 
DREN 8 ew Ae o Εἰ ὙΠ εἰὴ εξ F; Wax 4 bop ea τε ἀρχὰς τῶν φυσιχῶν, ὕλην te χαὶ εἶδος χαὶ κίνησιν καὶ χρόνον, χαὶ τὴν 

χοινὴν σύστασιν τοῦ χόσμου παραδέδωχε χαὶ ἰδίᾳ περί τε τῶν οὐρανίων 

90 χαὶ περὶ τῶν ὑπὸ σελήνην ἐδίϑαξε χαὶ τούτων τά τε μετέωρα πολυπραγ- 45 
ΡΝ ΝΥ ΑΝ ἘΠῚ πὴ πο τ εν eae μονεῖ χαὶ τὰ ἐν γῇ μέταλλα xat φυτὰ καὶ ζῷα χαὶ μέχρι τῆς ἀνθρώπου 

συστάϊσεως χαὶ τῶν μορίων αὐτοῦ" ἐνταῦϑα δὲ ἐλάχιστα περὶ τοῦ κόσμου 4b 
Vv ~ ν 5 ~ ao 3.75 

παντὸς εἴογται χαὶ ταῦτα. ὅσα χοινὰ πρὸς τὸν οὐρανὸν ἣν αὐτῷ, OTL ALaLNS 
γι 3 t | τ 

φι χαὶ πεπερασμένος τῷ μεγέϑει χαὶ εἷς, καὶ ταῦτα διὰ τὸν οὐρανὸν ἔχων, 
25 ὅτι ἀΐδιος οὗτος χαὶ πεπερασμένος χαὶ cic. GAN εἰ “τος τις τὴν περὶ 

χόσμου ϑεωρίαν τοῦ ᾿Αριστοτέλους δρᾶν, ἐν πάσαις αὐτὸν dua ταῖς φυσι- 
χαῖς ἑαυτοῦ πραγματείαις τὸν περὶ χύσμου λόγον ἀποδεδωχέναι εὐ 

ἀμέλει χαὶ Νιχόλαος ὃ [Περιπατητιχός, εἴ τι μέμνημαι; ἸἹερὶ τοῦ παντὸς 10 

ἐπιγράψας περὶ πάντων τῶν ἐν τῷ χόσμῳ χατ᾽ εἴδη ποιεῖται τὸν λόγον. 

80 ἀλλὰ χαὶ αὐτὸς ᾿Δριστοτέλης χαὶ ἐν τῷ τρίτῳ βιβλίῳ ταύτης τῆς πραγμα- 

τείας περὶ τῶν ἐν αὐτῇ λεγομένων συνῃρημένως ἐχϑέμενος χαὶ ἐν τῷ τῶν 

1 ἐν γῇ Db: ἐγγὺς AB ὃ αἰσϑητὰ Β 5 τὰ μὲν] καὶ τὰ μὲν Ὁ 7 χαὶ alt.) 

καὶ περὶ ὕπνου χαὶ Ὁ 12 μήποτε---Ἀριστοτέλην (14)] post ᾿Δριστοτέλους (11) transp. ὁ 

13 λέγοντα Db: lac. 12 litt. A: λέγοντας B: om. ὁ σαφῶς Db: ὡς A: lac. B: ὡς 

λ 
οὐ ¢ 14 Ἀριστοτέλην Ὁ: Ἀριστοτέ A: Ἀριστοτέλη Β 15 ἕνα Db: γα (hb. 8. ἕνα) 

A: τινὰ Be 16 ὅτι Db: om ABe 17 τοῦ B: evan. A(?): om. D 18 τὴν 

ὕλην D τὸ εἶδος Ὁ καὶ χρόνον χαὶ τὴν Db: χαὶ τὸν χρόνον καὶ τὴν Be: lac. A 

19 χόσμου ΒΡ: χρόνου A περί τε τῶν οὐρανίων D: περὶ τῶν οὐρανίων Bbe: lac. 

12 litt. A 20 περὶ τῶν Bbe: om. AD τούτων Db: τὰ τούτων ABe 

20. 21 τά τε μετέωρα πολυπραγμονεῖ Db: xal τὰ περὶ τῶν μετεώρων Be: τὰ seq. lac. 12 

litt. A 21 χαὶ τὰ ἐν γῇ μέταλλα ABbe: lac. Ὁ 22 αὐτοῦ ADb: αὐτοῦ πραγ- 

ματεύεται Be 27 πραγματείαις BDe: πράγμασιν A τοῦ χόσμου A 

28 περιπατιχὸς A 
1* 
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4 SIMPLICIT IN L. DE CAELO I Prooemium 

Mezewpokoytx@y προοιμίῳ οὐδετέρωϑι περὶ χύσμου oe εἰρηκέναι οὐδὲ 4b 
\ La 

οὕτω υς περὶ οὐρανοῦ ὡς περι XOGILOD, χὰν ἐστί τι τοῦ οὐρανοῦ χαὶ παρ᾽ 16 

\ ὑτῷ σημαινόμενον [τὸ] τὸν ὅλον χύσμον δηλοῦν: παραϑήσομαι 62 μετ 2 

‘ δι > RVs (ana 

ὀλίγον οἰχειοτέρως τὰς περὶ τούτων ῥήσεις. πρὸς δὲ τοὺς ἑτέρους ἐξηγη- ΠΣ 
ν 

5 τὰς ῥητέον, ὅτι οὐ δοχεῖ πάρεργος ὃ περὶ τῶν τεσσάρων στοιχείων ἐν 20 

τούτοις λόγος οὔτε διὰ τὴν περὶ τῶν οὐρανίων ἁπλῶς ϑὕεξωρίαν παραλαμ- 

βάνεσϑαι, ἀλλὰ προηγουμένως περὶ αὐτῶν διδάσχει. χαὶ γὰρ ἵνα παραλίπω 
yn + “ΜΕΝ = Ξ σε ΜΆ πὰ εἰ τ , 99.575 

TO ἥμισυ σχεδὸν τῆς ὅχης εἶναι πραγματείας τὸν περὶ ἐχείνων λόγον, ἀλλὰ 

χαὶ μετὰ τὴν Hs τῶν οὐρανίων διδασχαλίαν, ἣν ἐν τοῖς πρώτοις δύο % 
ΩᾺ7 ~ ΄ a > , - ~ ~ 

10 βιβλίοις τῆς πραγματείας παραδέδωχεν, goles τοῦ τρίτου τῷ ἐπὶ τοῦ 

πρώτου πάλιν neat χρῆται τὴν συνέχειαν τοῦ ἽΝ ματος φυλάττων 
, 

χαὶ δειχνύς, ὅτι ἣ φυσιχὴ πραγματεία τ σώματά ἐστιν, ὡς τὸν αὐτὸν 
Ν, σχοπὸν ἐν τὶ a τῶν δύο τῶν τελευταίων ΖΔ χαὶ τὰς ξῆς ἐπήγαγε 80 

15 φύσιν χαὶ ὅτι ἄφϑαρτον χαὶ ἀγένητον: λοιπὸν δὲ περὶ τοῖν δυοῖν εἰπεῖν. 

δύο λέγων τήν τε τοῦ χούφου SUSE ἢ χαὶ τὴν a ἘΠ ΕΝ ἐν δὲ τῷ 
> 

< ΠῚ cr <S a = < 
a 

=~ a € < 
- 2 
a ἘΝ 
ἜΣ 

< 2 ~~ τῶν μετεώρων προοιμίῳ τάδε γέγραφε “περὶ μὲ 

τῆς τς ὡς ual περὶ πάσης φυσιχῆς χινήσεως, ἔτι δὲ περὶ τῶν χατὰ τὴν 
ἄνω φορὰν διαχεχοσμημένων ἄστρων χαὶ περὶ τῶν ΠΣ τ τῶν σωματι- 

90 χῶν, πόσα τε χαὶ ποῖα, χαὶ τῆς εἰς τος υξταβολῆς xal περὶ γενέσεως 

χαὶ φϑορᾶς τῆς χοινῆς εἴρηται πρότερον. ἐν δὴ τούτοις μετὰ τὸν περὶ 40 

τῶν ΟΣ ἀρχῶν λόγον κατὰ ταύτην δηλονότι τὴν πραγματείαν οὔτε 
> c (2 yy! ip . pf : poe Seg Nv ΟΣ 

τ χόσμου φησὶν εἰρηχέναι, ὡς ὁ ᾿Αλέξανδρος οἴεται, οὔτε περὶ τοῦ ϑείου 
‘ 

\ 

χαὶ ἀιδίου μόνου σώματος, ὡς of νεώτεροι τῶν ἐξηγητῶν, ἀλλὰ χαὶ περὶ 

to σι τῶν στοιχείων τῶν σωματιχῶν προηγουμένως, πόσα τε χαὶ ποῖα. δοχεῖ 45 

οὖν μοι σαφῶς ὃ ᾿Αριστοτέλης ἐν τούτοις περί te τοῦ οὐρανοῦ χαὶ περὶ 

τῶν ὑπὸ σέληνην τεσσαάϊρων στοιχείων τὸν λόγον ποιεῖσϑαι. ἵνα δὲ μὴ 5a 
> ig \ 5 yy \ σ΄ , > . o 

διεσπασμένος ὁ σχοπὸς ἀλλὰ πρὸς ἕν τι βλέπων ἀποδειχϑῇ; - ῥητέον, ὅτι 
σ μετὰ τὸν περὶ τῶν φυσιχῶν ἀρχῶν λόγον, αἵτινες ἀρχαὶ τῶν φυσιχῶν σω- 

80 μάτων εἰσί, περὶ τῶν ἁπλῶν ἐνταῦϑα λέγει σωμάτων, ἅπερ ἀπὸ τῶν ἀρχῶν 5 

τῶν φυσιχῶν συνίσταται προσεχῶς χαὶ μέρη “ἢ παντός ἐστιν. ὧν πρῶτον 
΄ 9 c ΄ 

μὲν τὸ οὐράνιόν ἐστι σῶμα, ἀφ᾽ οὗ ὡς τιμιωτέρου τὴν πραγματείαν ἐπέ- 
‘ 

΄ ~ ~ , 

ypaes μετ᾽ ἐχεῖνο δὲ τὰ ὑπὸ σελήνην τέσσαρα στοιχεῖα τῶν συνϑέτων 

σωμάτων γινόμενα. περὶ πάντων δὲ ὡς περὶ πρώτων χαὶ ἁπλῶν ποιεῖται 10 
\ 

35 τὸν λύγον, διὸ χαὶ στοιχεῖα πάντα χέχληχεν, οὐ τὰ ὑπὸ σελήνην μόνον, 

1 τοῦ χόσμου D 2 οὕτω ut semper ante conson. D τι] τὸ ς ὃ τὸ 

delevi 7 ἀλλὰ zat D παραλείπω Be 8 εἶναι Db: αὐτοῦ ABe 

λόγον ἔχειν c ) τῶν om. D 10 post βιβλίοις del. παρέδωχε D! 13 βιβλίων D: 

βιβλία AB 14 τάδε] 298>6—8 15 χαὶ ὅτι] ὅτι Ὁ τοῖν] τῶν Ὁ 

11 γέγραφε] 99820 --- 25 18 χαὶ] πόσα te χαὶ ποῖα χαὶ D 20 ὁποῖα Ὁ 

22 τῶν om. D 25 post σωματιχῶν del. ἀριστοτέλης Ὁ 20 οὖν] γοῦν Be 

τε om. D 29 τὸν] τῶν A 30 ἅπερ Db: ὅπερ AB 34 πάντων AD: 

τούτων Be: omnibus autem his Ὁ; fort. πάντων δὲ τούτων 30 σηλήνην A 
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DAO Sa oN 5 / σ λέν: ec δ τον \ ey ~ , ~ r 

ἀλλὰ χαὶ tov οὐρανόν, ὅταν λέγῃ “mept μὲν οὖν τοῦ πρώτου τῶν στοι- 5a 
ae ἢ 2) ) σ ᾿ 5 4 ~ > ~ > \ 5 Ἢ ΄ Ὁ 

χείων᾽᾽, xa’ ὅσον χαὶ αὐτὸς ἁπλοῦν ἐστι σῶμα, ἐπεὶ οὐχ ἂν χυρίως λέ- 
~ ΄ > 5 ΄ - 

Ἴοιτο στοιχεῖον ὃ οὐρανός" οὐδὲ γὰρ συντίϑεταί τι ἐξ αὐτοῦ, στοιχεῖον δέ 15 
Ὑ 

© - 
5 κα / ») b] \ 

ἐστιν, ἐξ οὗ πρώτου συντέϑειταί τι χαὶ εἰς ὃ ἔσχατον ἀναλύεται. χαὶ 
\ > ) ee > > \ ΄ 

γε μὴ χαὶ περὶ χύσμου τὸν σχοπὸν εἶπεν ὃ Ἀλέξανδρος, ἀλλὰ περὶ μόνων σι 

τῶν ἁπλῶν σωμάτων, οὐχ ἂν διηνέχϑην πρὸς αὐτόν: εἰ δὲ χαὶ περὶ χύσμου 

20 ! 
‘ 

\ 

λέγοι xad? ὅσον περὶ τῶν ἁπλῶν πάντων τῶν ἐν τῷ χόσμῳ 7 ὡς ἐν τῷ 
~ ~ 7 , , 5 x84 

οὐρανῷ τοῦ ὅλου χόσμου περιεχομένου, ὡς ᾿Ιάμβλιχός φησιν, ἀλλὰ μὴ 

περί τε τοῦ χύσμου παντὸς χαὶ περὶ πάντων τῶν ἁπλῶν σωμάτων, ὡς 

10 αὐτὸς ἔγραψεν, οὐδὲν διαφέρομαι, ὥσπερ οὐδὲ πρὸς τοὺς περὶ τοῦ οὐρανοῦ 
λέγοντας εἶναι τὸν σχοπόν. εἰ χαὶ οὗτοι χατὰ τὸν ᾿Ιαμβλίχου νοῦν, xual? ὅσον 95. 

ἀπ᾿ οὐρανοῦ χαὶ τῶν χατ᾽ οὐρανὸν περιπολούντων ἤρτηται χαὶ τὰ ὑπὸ σε- 
λήνην τέσσαρα στοιχεῖα. ἀλλ᾽ ὅ γε ᾿Αλέξανδρος τὴν μετ᾽ ὀλίγα τῆς ἀρχῆς 
βῆσιν ἐξηγούμενος, ἧς ἢ ἀρχή “περὶ μὲν οὖν τῆς τοῦ παντὸς φύ is -6 ς- 

ὲ ὦ 

© ΞΖ ς uy . 

΄ 

15 σαφῶς ἐν τῷ wee βιβλίῳ ὙΠ Στὴ αὐτῷ λέγει τὸν περὶ τοῦ ὅλου 80 

χόσμου λόγον, τὸ ὃὲ δεύτερον τοὺς ὑπὲρ τοῦ οὐρανοῦ λόγους ἔχειν, ὥσπερ 
τὸ τρίτον χαὶ τὸ τέταρτον τοὺς περὶ τῶν τεσσάρων στοιχείων. ὅτι δὲ περὶ 
τῶν ἁπλῶν χαὶ πρώτων σωμάτων ἐστὶν ἢ πραγματεία ἑπομένη τῇ 

ἀχροάσει τῇ περὶ τῶν φυσικῶν ἀρχῶν πραγμο τ τ δηλοῖ τὸ χαὶ τῶν 35 

20 πρώτων δυοῖν βιβλίων ἀρχόμενον, ἐν οἷς περὶ τοῦ οὐρανίου λέγει σώματος, 
~ 

χαὶ THY τελευταίων τοῦτο ποιήσασϑαι προοίμιον, ὅτι 7% περὶ φύσεως ἐπι- 

στήυη περὶ σώματα ἐστι χαὶ τὰ τούτων Tay χαὶ τὰς χινήσεις, ὡς πρώ- 

τως περὶ τῶν πρώτων σωμάτων τὸν λόγον ποιγύμενος. διὸ χαὶ ἀπὸ τοῦ 40 

συνεχοῦς τὴν ἀρχὴν εὐθὺς τῆς διδασχαλίας ἐν τούτοις ποιεῖται, ὅπερ γένος 

25 τοῦ σώματός ἐστιν, χαὶ περὶ τῆς τοῦ σώματος φύσεως, xa? ὃ σῶμα, τὴν 

τελειοτάτην διδασχαλίαν εὐϑὺς ἐν ἀρχῇ παραδίδωσι. τὰ δὲ περὶ τοῦ ὅλου 

χόσμου λεγόμενα, ὅτι ἐν τούτοις ἀγένητος χαὶ ἄφϑαρτος, ὅτι εἷς χαὶ πεπε- 45 

οασμένος χαὶ σφαιριχὸς χαὶ οὐδὲν ἔξωϑεν ἑαυτοῦ ἀπολιπὼν οὔτε σῶμα οὔτε 

χενόν, ταῦτα τῷ οὐρανῷ τοῦ τς ὑπάρχοντα χαὶ διὰ τὸν οὐρανὸν τῷ ὅλῳ 5b 
, 5 ~ " 

80 χόσμῳ εἰχότως ἐν τοῖς περὶ aupaveb λόγοις προηγουμένως μὲν αὐτῷ λέγε- 
ται τῷ οὐρανῷ ὑπάρχειν, ἔστι δ᾽ ὅτε μνήμης τυγχάνει τινὸς ὡς χαὶ τῷ 
3 € , . x ~ / τ 

ὅλῳ χύσμῳ ὑπάρχοντα. καὶ; ob χρὴ διὰ τοῦτο περὶ χόσμου νομίζειν εἶναι ὅ 
Pa > ‘ > \ ~ ΄ ia 5 , 5 

τὸν σχοπόν. ἀλλὰ περὶ τῶν ἁπλῶν σωμάτων, ὧν πρώτιστον ὃ οὐρανός ἐστι 
~ / 

τῶν ἑαυτοῦ ἀγαϑῶν τῷ ὅλῳ χόσμῳ μεταδιδούς. 
~ / 

35 ὋὉ μὲν οὖν σχυπὸς οὗτος ἂν εἴη τῆς προχειμένης πραγματείας ἀπὸ 
τοῦ χυριωτέρου ἐν αὐτῇ χαὶ οὗ τὰ λοιπὰ ἐξήρτηται τὴν ἐπιγραφὴν λαχού- 

σης. τὴν δὲ τάξιν τῆς ἀναγνώσεως αὐτῆς χαὶ ὁ ᾿Αριστοτέλης ual of τού- 10 

tov ἐξηγηταὶ μετὰ thy Φυσιχὴν ἀχρόασιν εἰχότως ὁρίζουσιν: εἴτε γὰρ περὶ 

ὃ γὰρ Db: om. ABe 4 συντίϑεται Db; fort. recte ὃ εἰπεῖν Ὁ 0 ὃιε- 
vey" D 10 tod AD: om. Be 14 ἧς ἡ ἀρχὴ in ras. D ἀρχή] 268» 11 
10 ἔχει Ὁ 20 δυεῖν Ὁ 21 τοῦτο] τὸ αὐτὸ D 20 ἐστι BDe 

20 τελεωτάτην D 27 ἐν τούτοις ὅτι be 28 ἀπολείπων Ὁ 29 ὑπάρχοντα) 

corr. D 30 τοῦ οὐρανοῦ A 31 δὲ Ὁ 
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τῶν ἁπλῶν σωμάτων 6 σχοπός ἐστιν, εἴτε περὶ τοῦ ἀιδίου χαὶ ϑείου σώ- ὅν 

ματος ἁπλοῦ ὄντος, προηγεῖσϑαι μὲν τῶν ἄλλων ὥφελεν, ἐν οἷς περὶ τῶν 

συνϑέτων χαὶ γινομένων χαὶ φϑειρομένων ὃ aa ς, ἕπεσϑαι ὃὲ τῇ περὶ 15 
~ 

ν ἀρχῶν τῶν φυσιχῶν διδασχαλίᾳ. διαιρεῖται 62 ἢ πραγματεία εἴς τε 

τοῦ ϑείου χαὶ χυχλοφορητιχοῦ σώματος, ἅπερ ἐν τοῖς δύο βιβ- 
σι εὶ R- τὰ τὶ [0] ° = 

Atots ee τοῖς πρώτοις, χαὶ εἰς τὰ περὶ τῶν ὑπὸ σελήνην στοιχείων, 

περὶ ὧν τὰ δύο 1έγραπται τὰ λοιπά. ἐν 68 τῷ πρώτῳ βιβλίῳ δείχνυσιν 20 

ἐχ τῶν ἁπλῶν Pas ὅτι πέντε TH ἁπλᾶ σώματα ἐστι, τό τε χυχλο- 

poe χαὶ τὰ εὐθυπορούμενα τέσσαρα. χαὶ ὅτι τὸ χυχλοφ φορητικὸν οὔτε 

10 ἕν τι τῶν τεσσάρων ἐστὶν οὔτε éx τῶν τεσσάρων συ γχείμενον, ἀλλὰ cat 

τις οὐσία τῶν τεσπσρον, ἐξῃρημένη χαὶ ὑπο do δείχνυσι ὃὲ χαί, ὅτι 95 

ἀγένητός ἐστιν αὕτη χαὶ apbaptos, ἐχ tod τὰς μὲν γενέσεις χαὶ τὰς φϑορὰς 

ἐξ ἐναντίων εἶναι χαὶ εἰς ἐναντία, τῷ δὲ χυχλοφορητιχῷ σώματι pater 

εἶναι ἐναντίον, τοῦτο δὲ ἐχ τοῦ τῶν μὲν ἐναντίων ual τὰς χινήσεις ἐναντίας 2 

ξῆς, ὅτι 80 15 εἶναι, τῇ δὲ χύχλῳ χινήσει μὴ εἶναι χίνησιν ἐναντίαν. εἶτα ἐφε 
Leen ~ ΄ ¢ > ΄ \ Qs σ΄ 

πεπερασμένος ἐστὶ τῷ μεγέϑει O οὐρανὸς, χαὶ χαϑόλου, ὅτι ἀδύνατον 

ἄπειρον εἶναι σῶμα χαὶ μάλιστα χινούμενον, δείχνυσι, χαὶ ὅτι εἷς χαὶ οὔτε 
, v Vv \ Ἂν “Ὁ , 5 3 Ψ a σ Ν \ \ 

πλείους οὔτε ΡΣ χατὰ τὸ πληϑός εἰσιν οὐρανοί: οἷς ἕπεται τὸ χαὶ τὸν 

ὅλον χόσμον ἀγένητόν τε χαὶ ἄφϑαρτον χαὶ πεπεράσμένον εἶναι τῷ μεγέϑει 8 

90 χαὶ ἕνα χατ᾽ ἀριϑμὸν ἐξ ἅπαντος τοῦ φυσιχοῦ χαὶ αἰσϑητοῦ σώματος 

συνεστηχύτα μηδενὸς ἔξω τοῦ ΠῚ υήτε σώματος ὑπολειπομένου μήτε 

χενοῦ. μετὰ δὲ ταῦτα τὸν περὶ τοῦ ἀγενήτου χαὶ ἀφϑάρτου λόγον ἄνα- 
i 

΄ 

λαβὼν ἜΣ ΣΕ ὅτι ἀγένητος καὶ ἄφϑαρτός ἐστιν ὃ οὐρανὸς χαὶ δι’ αὐτὸν 40 
΄ 3 Vv » ι΄ v v 

ὃ χόσμος χαὶ οὔτε γενητὸς μέν, ἄφϑαρτος δέ, ὥς τινες οἴονται, OUTS ἀγέ- 
\ 

γητος χαὶ φϑαρτός. χαὶ πάλιν ἐπὶ. τὸ χαϑολιχώτερον ἀνάγων τὸν λόγον 
τῷ or 

δείχνυσιν, ὅτι ἀνταχολουϑοῦσιν ἀλλήλοις τό τε γενητὸν χαὶ τὸ φϑαρτὸν χαὶ 
\ 2) 

αὖ πάλιν τὸ ἀγένητον χαὶ τὸ ἄφϑαρτον. | 45 

σ ~ ‘ ar 5 \ ~ 3 ’ 

ἕως τοῦ τὰ δὲ ἀρχαὶ τῶν ἐχόν- ba 
’΄ 

ΐ 

30 Τὸ προοίμιον τόν τε σχοπὸν τῆς πραγματείας διδάσχει χα τὴν τάξιν 
σ Sine \ ‘ \ > ΄ ΄ > ‘ 

αὐτῆς, OTL πρὸς τὴν Φυσιχὴν ἀχρόασιν συνεχὴς" ἔπε!θη ae o 

/ x 

χείνη περὶ 
εἶ 

- ~ 5 ~ ᾿ Ves 

τῶν φυσιχῶν ἀρχῶν TY, Cet μετ᾽ ἐχεί vay περὶ τῶν ἀπὸ τῶν ἀρχῶν heyety, 
‘ 

OTL TA σώματα Hes τς χαὶ συλλογίζεται odtws ἣ περὶ 

φύσεως ἐπι στη μη περὶ τὰ φύσει συνεστῶτά ἐστι" τὰ δὲ φύσει συνεστῶτα 

Υ. 80 ἢ σώματά ἐστιν, οἷον πῦρ καὶ ὕδωρ χαὶ λίϑοι χαὶ ξύλα, 7] ἔχοντα σώματα, 10 

1 ἐστὶ A 2 ὥφειλεν De Ὁ τοῦ om. Ο 5. 6 βιβλίοις δύο παραδέδοται c 

9 εὐθυπόρα Be 11 ἐξειρημένη A 15 χύχλῳ Db: κυρίως ABe A δείχνυ- 

σιν ὁ 20 αἰσϑητιχκοῦ ὁ 7 τὸ ἄφϑαρτον D: apilaptoy ABe 28 ἐπιστήμη -- 

εἰσι (29) om. Ὁ ἕως τοῦ om. c, ut solet τὰ δὲ om. B: τὰ δ᾽ ς 88 δὲ Ὁ 

περὶ incipit E! 34 φύσει m. sec. E 35 οἷον AB: ws DE 
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ὡς τὰ φυτὰ χαὶ τὰ ζῷα, ἢ ἀρχαὶ τῶν ἐχόντων σώματα ἐστιν, ὥσπερ ὕλη 

ἴδος χαὶ χίνησις χαὶ τὰ τοιαῦτα' ἀρχὴ 6 χαὶ Ψυχὴ τῶν ἐχόντων 

σώματα ἐστιν, ὥσπερ τῶν ζῴων χαὶ τῶν φυτῶν. μετὰ οὖν τὸν περὶ τῶν 

Peta τῶν φυσιχῶν λόγον περὶ σωμάτων χρὴ χαὶ τῶν ἐχόντων σώματα 

διδάσχειν, χαὶ δῆλον, ὅτι ἐν τούτοις πλείονα τὰ σώματά ἐστι χαὶ πλείων ἣ 
περὶ ταῦτα ϑεωρία" χαὶ γὰρ τὰ ἔχοντα σώματα χαὶ αἱ ἀρχαὶ τῶν ἐχόντων 

ἀπὸ τῶν σωμάτων μάλιστα τοῖς φυσιχοῖς γινώσχονται. ὥστε 7 περὶ 

φύσεως ἐπιστήμη σχεδὸν ἣ πλείστη περὶ σώματά ἐστι χαὶ τὰ πάϑη 

τῶν σωμάτων, τουτέστι τὰς παϑητιχὰς ποιότητας, xa ἃς παάσχουσί 
χαὶ ποιοῦσι, χαὶ ἔτι μέντοι τὰς χινήσεις αὐτῶν: διάφορα γάρ ἐστιν εἴδη 

τῶν χινήσεων, τὸ μὲν χατὰ τόπον, τὸ δὲ χατ᾽ ἀλλοίωσιν, τὸ δὲ χατ᾽ 

γένεσίς τε ποι ne nee 
¢ 

_ 
αὔξησιν χαὶ μείωσιν: λεγέσϑω δὲ νῦν χίνησις ποι 

> \ > \ ~ > \ ΄ ΄ 

& ἀπὸ τῶν παϑῶν ἐπὶ τὰς χινήσεις ὡς on 
οὖ 

Ἔοιχε 

βηχέναι" χινήσεις γάρ τινες χαὶ τὰ πάϑη, εἰ ere χινήσεις τὰς ἤιει a 
Ἁ σ 

εἶπεν ἀντιδιαιρῶν αὐτὰς πρὸς τὰ πάϑη. ὅτι δὲ διὰ μέσων τῶν φύσει 
’ \ [4 ὮΝ ~ δι 5 \ ΄ μυ 

συνεστώτων συνήγαγε τὸν συλλογισυόν, δηλοῖ ὃ γάρ αἰτιολογιχὸς σύνδεσμος 
»: 

a8. ἐν τῷ τῶν γὰρ τ συνεστώτων τὰ μέν ἐστι σώματα χαὶ τὰ ἑξῆς. 
\ 

σχεδὸν ἣ πλείστη περὶ τορος ἢ ὅτι χαὶ περὶ τὰ ἔχοντα 
τ ° 

τος ὅπερ ὕστερον προσέϑηχεν, ἣ, εἰ χαὶ ταῦτα τοῖς σώμασι συναριὃ- 

yayev. εἰ δὲ καὶ πάντα vi μοῖτο, ὅτι χαὶ περὶ τὰς ἀρχάς, ὅπερ zat αὐτὸς ἐπή 

ἴ τις λέγει τοῖς σώμασιν, GAN a περ 
\ 

οἱ τόπου χαὶ χρόνου 
χαὶ ὃ περὶ τῶν μὴ φυ- 

ταῦτα συνειλῆφϑα 

χαὶ χενοῦ Oe ἔξω ἂν εἴη τῶν τοιούτων. ἔτι 
RO? σιχῶν μέν, φυσιχὰς δὲ ἀπορίας ἐχόντων, περὶ ὧν ἐν τῷ πρώτῳ τῆς Φυ- 

σιχῆς ἀχροάσεως ἐν τοῖς πρὸς [Παρμενίδην χαὶ Μέλισσον ἔλεγε λόγοις. οὐ 
wry ἀλλ᾽ ἐπεὶ περὶ φύσεως τ οὐ φυσιχὰς δὲ ἀπορίας sustain λέγειν 

Ὦ 
ια 

αὐτοῖς, χαὶ 6 περὶ τούτων οὖν λόγος ἔξω πως τῶν σωμάτων ἐστίν. ε 

δὲ dv χαὶ διὰ φιλόσοφον εὐλάβειαν προσχείμενον τὸ σχεδόν, χαὶ διὸ 

τοῦτο ἴσως χαὶ τὸ φαίνεται προσέϑηχε. τὸ δὲ περὶ Be haa χαὶ 
δὴν ὦ) ΧΕΙ ΝΞ Χο Σ A ns See Pet δε μεγέϑη 2x παραλλήλου χεῖται τὸ αὐτὸ Tiga εἰ μὴ ἄρα ἐνδειχτιχόν 

ἐστι τοῦ πᾶν σῶμα εἰς ἔχειν ual μὴ εἶναι ἄτομα 7 ἀμερῇ σώματα, 

ὥς τινες ἔλεγον: ἣ ὅτι οὐ περὶ σωμάτων μόνον ἀλλὰ χαὶ ΠΣ μήχους χαὶ 
"... [4 ) , > ΄ 

πλάτους 6 φυσιχός, xa ὅσον πέρατα. σωμάτων ἐστί, διαλέγεται. μήποτε 

1 εἰσιν DE 2 ψυχὴ] ἡ ψυχὴ DE 5 πλεῖον A 6 τὰ m. sec. E 

post ἐχόντων add. σώματα E* 8 incipit C 10 ἐστιν] e corr. D 11 xata A 

zata E 12 post μείωσιν add. τὸ δὲ xata γένεσιν καὶ φϑορὰν E? εγέσϑω CDE: 

γέσϑων ABe δὲ om. E!: γὰρ E? γέννεσις A te om. a 15 

τὰς CDE?b: αὐτὰ ABE!'c 15. 16 ὅτι---συνεστώτων bis Ὁ 16 συνήγαγε --συνεστώ- 

τῶν (17) om. D: m. sec. E συνάγει E δηλοῖ ac: insinuat Ὁ: δῆλον A: δῆλος B: 

σημαίνει E διὰ τοῦ Yap αἰτιολογιχοῦ συνδέσμου τῶν E σύνδεσμος αἰτιολογιχὸς Β 

τὰ σώματα Be ἢ] φησιν ἢ Ee 19 σώμασιν Be 19. 20 συναριϑμεῖτο 

sed corr.: ἀριϑμοῖτο B 20 αὐτὸς corr. in αὐτὸ D 20. 21 πάντα ταῦτα DED: 

18 

A, 
ταῦτα πάντα ABe 21 λέγοι D 22 τῶν (prius)] e corr. E! 23. 24 Φυσι: 4 

ἀκροάσεως) A ὃ. 18624 sqq. 24 []αρμενίδην] Μελλίδην E ἔλεγον E 25 
DE: om. AB: δ᾽ ς 30 τοῦ] τὸ A ἢ] καὶ A 31 μόνων Ec 

a 
5 

fa 

20 

25 

40 

Gb 

he- 

; 
au- 

or ww 
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SIMPLICII IN L. DE CAELO 11 [Arist. p. 26841. 6) 

δέ, ὅτι περὶ ἱ χρόνου χαὶ τόπου" 2a) ὅσον γὰρ συνεχῇ χαὶ διαιρετά, μέγεϑος bb 
υὲν ἔχει χαὶ ταῦτα, οὐ μέντο! σώματά ἐστιν. ὅλως δέ, εἰ περὶ συνεχοῦς 

τοῦ φυσικοῦ λέγει, οὐ πᾶν δὲ συνεχὲς σῶμα, ὡς αὐτὸς μετ᾽ ὀλίγον ἐρεῖ, 

χαλῶς ἄμφω προήγαγεν τό τε σῶμα χαὶ τὸ μέγεϑος. ὁ μέντοι ᾿Αλέξαν- 10 

ὃρος χαὶ σημεῖον τοῦ ἐχ παραλλήλου ταῦτα χεῖσϑαι προστίϑησι τὸ μὴ εἶναι 

ἄλλο τι φύσει συνεστὼς μέγεϑος παρὰ τὸ σῶμα. χαίτοι χαὶ 6 χρόνος, 

οἷμαι, χαὶ 6 τόπος χαὶ ἢ κίνησις ἥ τε γραμμὴ χαὶ τὸ ἐπίπεδον συνεχῆ 
ὄντα χαὶ ἀεὶ διαιρετὰ μεγέϑη μέν ἐστι φυσιχά, σώματα δὲ οὐχ ἔστι. 15 

p. 26826 Συνεχὲς μὲν οὖν ἐστιν ἕως tod τὸ δὲ πάντη τοιοῦτον. 

. Ὁ \ , κ A Vv \ . ΄ A δεῖξαι περὶ σώματα τὸν φυσιχὸν ἔχοντα χαὶ δηλονότι περὶ 20 
τὰ ee ape ὡς ταῦτα γάρ ἐστι xal φυσιχὰ πρώτως ἐν ἑαυτοῖς ἀρχὴν’ 

l= — c ay 

χινήσεως ἔχοντα φυσιχῆς Bovdo μενος δρίσασϑαι τὸ σῶμα πρῶτον δρίξοται 

τὸ συνεχές, by ὃ τὸ σῶμα χαὶ τὰ ἄλλα μεγέϑη, ὅτι συνεχές ἐστι 
πᾶν τὸ διαιρετὸν εἰς ἀεὶ διαιρετά, χἄν te ἐφ᾽ ἕν ἡ διαιρετὸν χἄν τε 9 
ἐπὶ δύο χαὶ τρία: χαὶ γὰρ χαὶ γραμμὴ χαὶ ἐπιφάνεια συνεχῆ χαὶ οὕπω 

> 

σώματα, ἀλλὰ τὸ μὲν ἐφ᾽ ἕν χαὶ συνεχὲς χαὶ διαιρετόν, τὸ GE ἐπὶ δύο, τὸ 

ὃὲ σῶμα πάντη. πάντη δὲ διαιρετὸν χαὶ πάντη συνεχὲς χαὶ διαστατὸν τὸ 
σῶμα δείχνυσιν ἐχ τοῦ τριχῇ διαστατὸν χαὶ τριχῇ δ'αιρετὸν εἶναι" τὰ γὰρ 80 
τρία πάντα ἐστὶ καὶ τὸ τρὶς πάν τη. ὅτι δὲ τριχῇ διαστατὸν ὃν τὸ σῶμα 
πάντη διαστατόν ἐστι, δείχνυσιν ἐχ τοῦ μὴ εἶναι μέγεϑος πλείονας ἔχον 

τῶν ean διαστάσεων: τὸ οὖν τὰς τρεῖς ἔχον πάντη διαστατόν ἐστι. τὸ 
ὃξ αὐτὸ χαὶ ἀπὸ τῆς Πα χης ἰδιότητος πιστοῦται" τὰ ἼΔρ τρία πάντα 85 

( te χαὶ λέγεται χαὶ τὸ τρὶς πάντη. χαὶ ὅτι ὀρϑῶς λέγομεν, ἔδειξαν 
οἱ Πυϑαγόρειοι συντόμως οὕτως" τὸ πᾶν ἀρχὴν ἔχει χαὶ μέσον χαὶ τέλος" 
τὸ τοιοῦτον τῷ τῆς τριάδος ἀριϑμῷ ὥρισται. χαὶ μήποτε χαὶ τὸ τέλειον 

διὰ τὸ ἀρχὴν ἔχειν καὶ μέσον καὶ τέλος λέγομεν ὅτι πᾶν ἐστι᾽ τὸ γὰρ μὴ 40 
στιν. εἰ 6& τοῦτο ἀληϑές, 

οὐχ ἀναγχαίως, φαίη ἄν τις, 6 ᾿Αλέξανδρος διὰ τοῦ τέλειον εἶναι τὸ πᾶν 

~ 5 , \ \ ~ > \ > ΄ 

πᾶν ἐλλείπει τι πρὸς τὸ πᾶν εἶναι χαὶ ἀτελές 

συνελογίσατο τὸ ἀρχὴν ἔχειν χαὶ μέσα χαὶ τέλος: τάχα γὰρ διὰ τοῦ παντὸς 
χαὶ τῷ τελείῳ τοῦτο ὑπάρχει, τάχα δὲ ἀντιστρέφει μὲν ταῦτα ἀλλήλοις 45 .Θ 

\ ~ ‘ ΄ \ \ δ aN δ᾿ ei τ κ is res ΓΝ -- 
τὸ TOY Χχαὶ τὸ τέλειον χαι TO αργὴν ξχον χαι υξσον χαὶ TEAOS, | τέλειον 78 

ΩΣ 
aT ~ v 5 ar λ [ 5 

δὲ ἀπὸ τοῦ ἔχειν τέλος λέγεται. τὸ δὲ ἔχον τέλος δηλονότι χαὶ ἀρχὴν 
Vv Ἂ 5 

ἔχει χαὶ μέσον. χαλῶς οὖν 6 ᾿Αλέξανδρος ἀπὸ τοῦ τελείου συνελοὴ σατο" 

χαὶ γὰρ χαὶ ὃ ᾿Δριστοτέλης ἐν τοῖς ἑξῆς ἀπὸ τοῦ τελείου τὸ πᾶν συνελο- ἱ ἢ i 

or Ἰίσατο. ὅτι δὲ τὰ τρία πάντα χαὶ τέλεια, δείχνυσι χαὶ ex τῆς ἱερᾶς ayt- 

3A 

ἐστι ὁ 10 περὶ ta Be Ι 

DE: 

“αὶ 

29 

μετ 

ἔγοι Α : λέγειν DE δὲ om. B 4 προήγαγε BDEc 9 ἕως---τοιοῦτον om. Ὁ 

7 δὲ (prius)] δὲ ἐπὶ E: corr. E* 18 εἶναι) μὲν εἶναι 

corr. Ἐ2 24 ἔχειν DE μέσην Β 25 τριαδιχῆς ΑΒ 20 ἔχον Α 

(alt.) om. A 27 ἐλλίπει E: corr. E* 28 οὐχ om. A τοῦ] τὸ Cc 

ἔχον Be υέσον be 30 τῷ DEb: ἐν τῷ ABe ὑπάρχειν E: corr, Ε5 μὲν] 

ὰ Β 31 ἔχειν DE 
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SIMPLICII IN L. DE CAELO I 1 [Arist. p. 26846. 28] 

Ox 

~ , g i Pe . ~ aN Peres aily hol BERT ΤΩΝ τ 

στείας τῷ ἀριϑμῷ τ τούτῳ χρωμένης, ἐπὶ πᾶσι δὲ χαὶ ἀπὸ τῆς χρήσεως 7 
τῶν ὀνομάτων τὸ αὐτὸ ἐπιστώσατο τὸ τὰ τρία πάντα εἶναι χαὶ τὸ τρὶς 

πάντη. ἐχ τῶν εἰρημένων δὲ δείχνυσι σις ὅτι τὸ σῶμα μόνον τῶν 
ῶ“- , ΄ς » ΄ »ν \ / ’ 5 / 

μεγεϑῶν πάντη διέστηχεν, ὡς εἴρηται πρότερον, χαὶ τέλειόν ἐστι μόνον, 10 
, ὟΝ ΄ 

προσλαβών, ὅτι τὰ πάντα χαὶ τὸ πᾶν χαὶ τὸ τέλειον τῷ εἴδει τὰ αὐτά 
by] 

ἐστι, xdv χατὰ τὸ ὑποχείμενόν ποτε διαφέρῃ, διότι τὰ | 
διωρισμένου ποσοῦ χατηγορεῖται, ὥς φησιν ὁ ̓ Αλέξανδρος, τὸ ὃὲ πᾶν χατὰ 

συνεχοῦς; ἄμφω δὲ χατὰ τοῦ τελείου. συλλογίζεται ὃὲ οὕτως" τὸ σῶμα 15 
υόνον τῶν μεγεϑῶν τριχῇ διέστηχε χαὶ τρισὶν ὥρισται" τὸ τοιοῦτον τέλειον 
χαὶ πάντη διέστηχεν. ἐπιστῆσαι δὲ ἄξιον, ὅτι παρὰ τὸ σύνηϑες 6 Αριστο- 
τέλης ταῖς [Πυϑαγορικαῖς ἐνδείζεσιν εἰς ἀπόδειξιν ἐχρήσατο. ἴσως δὲ ἀπο- 

ρήσοι ἄν τις, πῶς τὸ τριχῇ διεστὼς πάντη διεστώς ἐστιν; ἐπειδὴ τέλειος 20 
> \ ΄ ΄ ε \ \ > \ v rs 5 v ΄ 

ἀριϑμὸς 6 τρία" ὡς μὲν γὰρ ἀριϑμὸς ἔστω τέλειος ἀρχὴν ἔχων χαὶ μέσα 

= τέλος. πῶς δὲ διὰ τοῦτο τὸ τοῖς τρισὶν ὡρισμένον πᾶν χαὶ τέλειον. 

ἴπερ ἐνίοτε χαὶ ἄλλων δέοιτο; doa γὰρ ὃ τρεῖς δαχτύλους ἔχων ἀνϑρω- 

πος, ἐπειδὴ τρεῖς ἔχει, πάντας ἔχε: τοὺς δαχτύλους, 7 τὰ τρία στοιχεῖα 2% 

τῶν σωμάτων ἣ τοῦ λόγου πάντα τὰ στοιχεῖά ἐστιν: 7 εἰ μὲν τρεῖς εἰσιν 

αἱ πᾶσαι διαστάσεις, τὸ τριχῇ διεστὼς πάντη διέστηχεν, ὡς μὴ εἶναι 

ἄλλην διάστασιν: μήποτε οὖν ἐκ τοῦ μὴ εἶνα! ἄλλην διάστασιν ἀποδείξας 30 

τὸ πάντη διεστάναι τοῖς ἀπὸ τῶν τριῶν. ἐπιχειρήμασι χατὰ τὸ ἔνδοξον 

συνεχρήσατο. ὃ 6& ϑαυμαστὸς []τολεμαῖος ἐν τῷ []ερὶ διαστάσεως μονο- 
8 BAe “ > aN , ~ ~ 5 ΄ 2 ~ βίβλῳ καλῶς ἀπέδειξεν, ὅτι οὐχ εἰσὶ πλείονες τῶν τριῶν διαστάσεις, Ex τοῦ 
δεῖν μὲν τὰς διαστάσεις ὡρισμένας εἶναι, τὰς GE ὡρισμένας διαστάσεις χατ᾽ 80 

εὐθείας λαμβάνεσϑαι χαϑέτους, τρεῖς δὲ μόνας πρὸς ὀρϑὰς ἀλλήλαις εὐθείας 

δυνατὸν εἶναι λαβεῖν, δύο μὲν xa’ ἃς τὸ ἐπίπεδον ὁρίζεται, τρίτην ὃὲ τὴν 
\ τὸ βάϑος pe τ τὸς ὥστε εἴ τις εἴη μετὰ τὴν τριχῆ διάστασιν ἄλλη; 

ἄμετρος ἂν εἴη παντελῶς χαὶ ἀόριστος. οὖν μὴ εἶνα! εἰς ἄλλο μέγεϑος 40 Aa 

8 o- 

ἘΞ 
μετάστασιν ὃ μὲν ᾿Αριστοτέλης éx τῆς ἐπαγωγῆς ἔδοξε λαμβάνειν, ὁ δὲ 

» QO ~ Fn ~ , 

τῶν WEYEVM@Y ἕως τοῦ πάντη 

ς ΄ - > ’ ᾿ \ > Ἧ τ AS \ \ \ ~ 5 Ορισάμενος συνεχῆ εἶναι τὰ διαιρετὰ εἰς del διαιρετὰ ual τὸ σῶμα 45 
πάντη διαιρετὸν εἰπών, sorotavet, ὅτι, χἄἂν | ἐν τῇ Duca ἀχροάσει ἀπε- 7b 

1 χαὶ ἐπὶ D 2 τὸ (alt.) om. E ὃ. τὸ om. E προλαβὼν DE 6 διαφέρῃ 

DE: διαφέρει comp. A: διαφέρουσι B 11 εἰς ἀπόδειξιν om. E 11. 12 ἀπορήσοι 
? LY 7 rel 

E et ὁ corr. D: ἀπορήση A: ἀπορήσαι Be 12 διεστὸς bis E 13 ἀριϑμός (prius ] ] Pea 
6 ἀριϑμὸς E μέσον Be 14 τὸ om. D τοῖς om. E 15 γὰρ om. DE 

post ἔχων del. ὁ E* 16 ante τρεῖς ins. ἔχει E? ἔχει τοὺς] tobs DE 18 ὃιε- 

στὸς E 19 μήποτε --- διάστασιν mg. E? μήποτε] tows E 21 διαστάσεων Be 

22 διαστάσεων DEb 24 εὐθείας prius DEb: εὐϑείαν A: εὐϑεῖαν Be πρὸς ὀρϑὰς 

AB: πρὸς dptas γωνίας DEb: προσόρους c εὐϑείαις DE: corr. E* 26 ὥστε] ὦ corr 

ex et A μετὰ --- εἴη (27) om. B 28 μετάβασιν c ἔδοξε] ἔδειξεν Ὁ 

90 ἕως --- ἐστιν (91) om. Ὁ 33 6, τι κἀν THe Φυσιχῇ] Z 1 
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10 SIMPLICIL IN L. DE CAELO 1 1.2 [Arist. p. 268428, 5. 11] 

δείχϑη τὸ τὰ συνεχῆ διαιρετὰ εἶναι dx τοῦ ph ἐξ ἀμερῶν συγχεῖσϑαι τὰ τὺ 
μεγέϑη, ἀλλὰ νῦν οὔπω δέδειχται. δειχϑήσεται δέ, ὅτι μέντοι τὰ διαιρετὰ 

- 

or συνεχῆ. πρόδηλον: εἰ γὰρ τὰ μὴ συνεχῆ διῃρημένα ἤδη καὶ οὐ διαιρετά 
> \ “ ΄ - ~ 

ἐστι, τὰ διαιρετὰ δηλονότι συνεχῆ ἐστιν’ ὥστε τὸ ὅτι τὸ σῶμα διαιρετὸν ὃν 

χες 
ΠΥ ΝΕΙ͂Ν ἘΠ ΠΣ en is ὙΣΕΦΕΣ ΣΡ cent ot Pie) g yap ἐδείχνυτο οὐχ ἐκ tod συνεχὲς εἶναι, GAN Ex τοῦ μὴ εἶναι els ἄλλο γένος 

ὧν στιν οὐ σαλεύεται. GAN οὐδὲ τὸ πάντη διαιρετὸν αὐτὸ εἶναι" τοῦτο σι a = — o 

, > ε 5 

μετάβασιν: ef γὰρ ἦν, οὐχ ἂν ἦν τέλειον" ἥ γὰρ ἔχβασις κατὰ τὴν ἔλλειψιν. 10 

ρϑυδ Τῶν Sy οὖν 2 vt ἴῃ ane a - -ἢ - ry) ss many τὰ p. ϑ0ϑυδ ὧν μὲν οὖν ἐν μορίου εἴδει ἕως τοῦ χαὶ μὴ τῇ μὲν, 
i ᾿Ξ, ἃ , 

a] 15 a 

10 ~~— Eixdy τὸ σῶμα, χαϑὸ σῶμα, τέλειον εἶναι τῶν διαστατῶν, διότι πάσας 15 
΄ ν \ ΄ ~ \ σ i? ΄ » σ 

ιαστάσεις, ἐπειδὴ χαὶ ὁ πᾶς χαὶ ὅλος χόσμος τέλειός ἐστιν, ἵνα 

rie 

[0] 

~ = δ - 1 
ἘΠῚ ano =) o7 

τον; ἐδ, ΣΝ ΤΕΣ τὰ seus. ΕΞ tes ge ~ aes \ ᾿ ΄ 
τος, εἰχότως ταῦτα διορίζεται λέγων, ὅτι τῶν σωμάτων τὰ μὲν μέρη 

ὶ χαὶ χεχράτηται τῷ εἴδει τῷ τοῦ μέρους, οἷον οὐρανός, πῦρ, ἀήρ, 20 

C2 ὧν» a or ὦ 

aA 

wp, γῆ» τὸ δέ ἐστιν ὅλον, οὗ ταῦτα μέρη" χαὶ ὅτι ἐπὶ μὲν τῶν σωμάτων 

τῶν ὡς μερῶν τὸ πᾶν καὶ τέλειον κατηγορεῖται χατὰ τὸν λόγον χαὶ τὸν 

ὁρισμὸν τὸν τοῦ σώματος, διότι σῶμά ἐστι τὸ τριχῇ χαὶ πάντη διαστατόν, 

διότι δὲ μεριχόν ἐστι χαὶ οὐ πάντα περιείληφεν, ἀλλὰ πολλὰ ἔχει ἔξω 2% 

αὑτοῦ χαὶ πολλῶν διώρισται ἁπτόμενον αὐτῶν, διὸ χαὶ πολλὰ ἕχαστόν 

90 ἐστι χατὰ τὰς τῶν πολλῶν ἐπαφὰς μεμερισμένον, διὰ τοῦτο οὐχ ἔστι πᾶν 

χαὶ τέλειον τῇ ὑποστάσει: χαὶ yap ἔχει κατὰ τοῦτο ἐπ᾽ ἄλλο μετάβασιν 

χαὶ διὰ τοῦτο ἀτελές ἐστι τὸ δὲ πᾶν χαὶ ὅλον, οὗ ταῦτα μόρια, οὐ μόνον 

χατὰ τὸν τοῦ σώματος ὁρισμὸν τέλειόν ἐστιν, ἀλλὰ χαὶ χατὰ τὸ πάντα 80 

περιέχειν χαὶ μηδὲν εἶναι αὐτοῦ ἐχτὸς μηδὲ διωρίσϑαι πρός τι τῇ ἀφῇ" 
/ 

ὥστε τοῦτο παντοίως τέλειον. τῷ σι 

p. 268011 Περὶ μὲν οὖν τῆς τοῦ παντὸς φύσεως ἕως τοῦ ἀρχὴν 36 

ποιησάμενοι τήνδε. 

507 ~ , Ἐν» » , ΄, \ 1g Uae, 
Εἰπών, πῶς τέλειον ἑχάτερον σῶμα τὸ τε μέρος χαὶ TO ὅλον, χαὶ ὅτι 

\ os ~ art 5 \ c ~ ν δ { Ἁ A , “» in 

0 OHO [{}] εν Garg τ ξ U ξ τ tOO0EL τὸ ὅλον τῷ μηδὲν ἐχτὸς ἑαυτοῦ ἔεχειν, qoveto τὴν περὶ τούτου ἀπόδειξιν 
"» / ΄ς » . Vv ~ ΄ 

40 ἀπαιτούμενος χαὶ πότερον ὡς ἄπειρον οὐδὲν ἔχει Eavtod ἔξω ἢ ὡς πετπε- 
ι 

la Vv ar Ἀ 5 ’ 5 4 μὴ ΄ Ἀ 4 ~ 

ρασμένον. ἴσως δὲ χαὶ ἀχόλουϑον ἐδόχει μετὰ τὸν λόγον τὸν περὶ τῆς 9 

2 δέ e corr. vel del. E τὰ m. sec. E 3 οὐχ ἀδιαίρετα DE 4 τὰ AE*b: 

τὰ δὲ BE'De τὸ alt. DE: om. ABe 5 ὃν---στιν om. c αὐτῷ AB 

h 

8 popiw A ἕως τοῦ] te rubr. col. Ὁ zai—pA (9) in ras. Ὁ 10 διαιρε- 

τῶν C 13 ταύτας DE 16 τέλειον ACDE: τὸ τέλειον Be 17 τὸ corr. 

ex τοῦ E? 18 περιείληφε A 20 μεμερισμένον) pevepts— e corr. D 

λ 

23 τὸ] τὸν τοῦ E 24 μηδὲν CDE: μηδὲ AB 26 ἕως τοῦ] te rubr. Ὁ 

29 αὑτοῦ ἐχτὸς Εἰ ἔχειν om. EB 30 ἀπαιτουμένην c m4 f 
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τῷ or 

30 

SIMPLICII IN L. DE CAELO I 2 [Arist. p. 26811. 14] 11 

iA ~ ς “« lA ‘ ~ ~ \ la > ~ \ , φύσεως TOD ἁπλῶς σώματος περὶ τῆς τοῦ παντὸς φύσεως εἰπεῖν ual τότε 
περὶ τῶν μερῶν. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τὸν τὰ τοῦ παντὸς λόγον, ὡς οἶμαι, τῷ 

- ~ Vv 

περὶ τοῦ οὐρανοῦ συλλαμβάνει" tov γὰρ οὐρανὸν δείξας πεπερασμένον ἔχει 

πεπερασμένον τὸ πᾶν: διὰ τοῦτο τὸν περὶ τοῦ παντὸς ἀναβάλλεται λόγον 45 
53 περὶ τῶν ΠΕ ρῶν αὐτοῦ πρῶτον, τίνα τέ ἐστι χαὶ πόσα, προτιϑέμενος εἰπεῖν. 

πὰ | 6& εὔτε ἀ τεῖος ἐστι xata τὸ μέγεϑος χαλῶς εἶπεν, ἐπειδὴ 

χατὰ τὴν τοῦ εἶναι παράτασιν χαὶ τὸν χρόνον ἄπειρός ἐστιν. ὁ δὲ ᾿Αλέ- 

ξανδρος χαὶ προηγούμενον αὐτῷ φησι τὸν περὶ τοῦ παντὸς χύόσμου λόγον, 

ἐπάγεσϑαι δὲ τὸν περὶ τοῦ ἀιδίου χαὶ χυχλοφ ether σώματος, ὃν ἐν τῷ 
Dy δευτέρῳ βιβλίῳ διαπεραίνεται, χαὶ ἐπὶ τούτοις τὸν περὶ τῶν τεσσάρων 

στοιχείων ἐν τοῖς δύο τοῖς τελευταίοις παραδίδωσιν. ἐπειδὴ δὲ saps τὸν 
, 

x9 περὶ τοῦ παντὸς χόσμου λόγον, ὅτι οὐχ ἄπειρος, ὅτι σφαιροειδής, ὅτι ἀγέ- 

νητος χαὶ ἄφϑαρτος, συντελεῖν ἔμελλε τὰ περὶ τοῦ χυχλ ἜΣ ΤαΝΣ σώματος 10 

λεγόμενα. πρῶτον τοῦτο δείχνυσιν. ὅτι ἔστι τι τοιοῦτον GMus, zal τότε τὰ 
Ὶ ’ i ’ ‘ 

περὶ τοῦ παντὸς διδάσχει. προσεχτέον δὲ τοῖς περὶ τοῦ παντὸς λεγομένοις 
ϊ ϊ ϊ 9 

a7 

ὅτι οὐχ ἄπειρον, ὅτι σφαιροειδές, ὅτι ἀγένητον χαὶ ἄφϑαρτον, εἰ προηγου- 
9 9 i i ry ry 3 | 

μένως περὶ τοῦ παντὸς εἴρηται χόσμου, ἀλλὰ μὴ χατὰ τὸν ΠΝ ἔχειν 

A 
΄ 

a 2 < 
, ~ 5 ᾧ ἕν 5 

ἔγεται ταῦτα χαὶ γὰρ ἀρχόμενος τοῦ δευτέρου βιβλίου χαὶ cuu- 
΄ " ΄ v Q.7 ~ > ΄ σ Ἃ " 

περαινόμενος, ὅτι οὔτε γέγονε οὔτε τ τα ὃ πᾶς οὐρανός, ὅτι, χἂν περὶ 

τοῦ ὅλου χότμου λέγῃ. χατὰ τὸν οὐρανὸν ἔχειν ταῦτα τὸν χόσμον φησίν, 
? 

ἐδήλοσεν αὐτός, ἐξ ὧν μετ᾽ ὀλίγα τῆς ἀρχῆς ἔγραψεν ὧδε: “διόπερ χαλῶς 

ἔχει συμπείϑειν ἑαυτὸν τοὺς ἀρχαίους χαὶ μάλιστα πατρίους ἡμῶν ἀληϑεῖς 
ah , (e Vv 5Q 4 / \ ~ ~ \ ΕΣ 

ἷναι λόγους, ὡς ἔστιν ἀϑαάνατόν τι χαὶ ϑεῖον τῶν ἐχόντων μὲν χίνησιν., 
’ χόντων δὲ τοιαύτην ὥστε μηδὲν εἶναι πέρας αὐτῆς χαὶ τ Ὡ» Ἔ (ἡ. ὦ 

«ἐξ σ 
ξτῦ ζ- ινα 

ein 

un πολλὰ παραγράφω. χατ᾽ εἶδος δὲ μόρια τοῦ παντός φησι τὰ χατ᾽ 

εἴδης ἀλλήλων διαφέροντα, οὐρανόν, πῦρ, ἀέρα, ὕδωρ, γῆν: ταῦτα γάρ ἐστι 

τὰ προσεχῆ τοῦ παντὸς μέρη. ἐπεὶ χαὶ τὰ τῆς γῆς xal ἐχάστου τῶν 

ἄλλων ὁμοιομερῆ ὄντα μέρη χαὶ τοῦ παντός ἐστιν, ἀλλ᾽ οὐ προσεχῶς, 
ἀλλὰ τῶν μερῶν μέρη" χαὶ ταῦτά ἐστι τὰ χυρίως οὐ μέρη, ἀλλὰ μόρια. 

μέρη τοῦ παντὸς ταῦτά ἐστι τὰ χατ᾽ εἶδος διαφέροντα. τὰ οὖν προσεχῆ 

p. 2680υ:4 [[ἄντα γὰρ τὰ φυσικὰ σώματα ἕως τοῦ αἴτιον δέ, 

" Q- e [0] - © [<n] = Aa R Cc a R ῷῶν τὶ Re 
o \ ΄ isa > ¢ ~ Ure im 
OTL XA τ ονον Ἢ TE εὐϑεῖα χαὶ 7 TE Pt- 

1Apyéuevoc tod wept tod οὐρανίου σώματος λόγου χαὶ βουλόμενος Apyousevos τοῦ περὶ τοῦ οὐρανίου σώματος Aoyou χαὶ βουλόμενος 

15 

20 

3 συλλαμβάνειν CD 7 tod elvat CDEb: abtod ABc χαὶ χατὰ τὸν Cc 9 ἐπά- 

γεσϑαι AB: ἕπεσθαι DE χυχλοφοριχοῦ Be 10 τὸν] τῶν AE: corr. E* 

τὸν] τὸν τοῦ E 13 χυχλοφοριχοῦ E 14 τι CDEb: om. ABe 17 μὲν περὶ ἘΠ 

DE 

ἔγραψεν) 2844 2 sq. 22 ἔχει] ἔχειν A: om. DE 24 μηδὲν DEb: 

27 

19 γέγονεν DE 20 ταῦτα] τοῦτο suprascr. E* 21 ὀλίγα DEb: ὀλίγον ABe 

joe ABe μι 

μέρη evan. C: om. E 30 χατ᾽ εἴδος) κυρίως Ὁ 31 foc ete (33)] καὶ 
> 

μεγέϑη Ὁ Baie 34 ἀρχόμενος CDEb: ἀρχόμενος δὲ ABe τοῦ e corr. D 

οὐρανοῦ comp. DE!: odpavetov HE? 



12 SIMPLICIL IN L. DE CAELO 12 [Arist. p. 268>14] 

‘ \ 

ton, ὅτι ἀΐδιόν ἐστι, πρῶτον χατασχευάζει, ὅτι ἕτερον παρὰ τὰ τέσσαρα 8a 

στοιχεῖα. ἘΝ ὃὲ τούτου χατασχευὴν ἐχ τῶν χινήσεων ποιεῖται τῶν φυσι- 

χῶν. εἰ γὰρ τοῖς φυσιχοῖς τὸ εἶναι φυσιχοῖς ἐστιν ἐν τῷ φύσιν ἔχειν, 7 40 

ὲ φύσις ἀρχὴ χινήσεως, 7 ἀπὸ τῆς φυσιχῆς χινήσεως ἀπάδοιξις ἅμα μὲν 4 

ey Ὁ’ / 2 \ ¢ ae / ‘ te 5 2x τῶν ἐναργεστέρων ἐστὶν ὡς ἀπὸ eve ργειῶν προφανέστεραι γὰρ τῶν 
" nx ~ ¢ 

οὐσιῶν αἱ ἐνέργειαι: ἅμα δὲ ax τῶν χυριωτέρων ὡς ἐξ αἰτίων. πρὸς δὲ 
ἘΝ Bs \ ‘ > Yee, ~ ΄ or σ΄ τὴν χατασχευὴν τὴν ἀπὸ τῶν χινήσεων ἕξ τινα προλαμβάνει τάδε, ὅτι δύο 4 
ον ΄ id ~ δ᾿ oO ’ Ἁ ΄ 5 ΄ κε 

εἰσὶν αἱ ἁπλαῖ χινήσεις ἦ τε χύχλῳ χαὶ ἥ ἐπ᾽ εὐθείας, ὅτι ἢ ἁπλῆ | 

χίνησις ἁπλοῦ σώματος, χαὶ ὅτι τοῦ ἁπλοῦ σώματος ἁπλῇ 7 κίνησις, 85 
ΜΝ..." / Cert , \ 4 \ σ ᾳ δῷ ἂχ > ΄ \ 7 ΄ 

10 χαὶ ὅτι μία ἑνὸς χίνησις χατὰ φύσιν, χαὶ ὅτι Ev ενὶ ἐναντίον, zal ὅτι ὁ 
c 

| \ Ψ ~ ΄ ig MOG ’ , aX ~ ΄ 

οὐρανὸς χύχλῳ χινεῖται, ὡς ἢ αἰσϑησις ὑπαγορεῦει. τούτων GE τῶν ὑπο- 
or ϑέσεων χαὶ Πλωτῖνος ἐν τῷ [Περὶ κόσμου ἐμνημόνευσε" ΠΤ ες γὰρ 

‘ 

΄ prs are yn, ~ τ 15, πὲ ΄ 7 

χατὰ Πλάτωνα ἀποδεῖξαι τὴν τοῦ οὐρανοῦ ἀιδιότητά φησιν" “᾿Αριστοτέλει 
/ 

‘i \ Li»! Ἃ ~ ν ν 9 ~ \ id Q/ 

Wey γάρ OULOEY ἂν TAY al Sl TLS ALTOLD TAS OTOUETEIS τοῦ π tS e 
= ΖΕ , 2} Ὕ ὦ fe ΄ o > “ 

15 παραδέξαιτο σώματος, ταύτας. λέγων, ὅτι τούτων οὕτως ἐχουσῶν ἕπεται 
TANT ? ς Ὑ > 

ἢ ἀιδιότης ἢ χατ᾿ ἀριϑμόν. χαὶ Πλάτων δὲ ἄλλην ἔοιχεν οὐσίαν ἀποῦι- 10 

δόναι τῷ οὐρανῷ: εἰ γὰρ εἰδοποιὰ τὰ πέντε σχήματα τῶν πέντε σωμάτων 
χε 7 \ pes Ὁ NS. Pan Soe = ~ ἣ 7 ‘ ak 5 ἣν [- 4 

νομίζει χαὶ τῷ δωδεχαέδρῳ διεζῳγραφῆσϑαι χατὰ τὸν οὐρανὸν ὡρισμένον 
~ Vas v ~ Fae 

τὸ πᾶν φησιν ἄλλῳ ὄντι παρὰ τὴν πυραμίδα χαὶ τὸ ὀχτάξδρον χαὶ τὸ εἰχο- 
Ἄχ κα ‘ x‘ ΄ an~ X ? Lee" Vas ‘ 5 ΄ 5 , » 

20 σαεδρον χαὶ τὸν χύβον, δῆλον, ὅτι χαὶ χατ΄ αὐτὸν ἄλλο τὴν οὐσίαν ἔστι. 1ὅ 
; \ σ ‘ , , ie \ ~ , te \ ‘ / 

yor ὅτι χαὶ Πλάτων πέντε εἶναι τὰ ἁπλᾶ σώματα νομίζει χατὰ τὰ πέντε 

σχήματα, ἀρχεῖ Ξενοχράτης 6 γνησιώτατος αὐτοῦ τῶν ἀχροατῶν ἐν τῷ 
\ = ΄ (ie Ν Ne ν᾿ κι “ > ~ 

Περὶ τοῦ Πλτωνοὶ βίου τάδε Ἰράφων: “τὰ μὲν οὖν ζῷα οὕτω διῃρεῖτο 

εἰς ἰδέας te χαὶ μέρη πάντα τρόπον διαιρῶν, ἕως εἰς 

25 ἀφίχετο τῶν ζῴων, ἃ δὴ πέντε σχήματα χαὶ σώματα ὠνόμαζεν, εἰς αἰϑέρα 
- \ os 7) > S ΄ ~ 

χαὶ πῦρ χαὶ ὕδωρ χαὶ γῆν καὶ ἀέρα᾽. ὥστε χαὶ τὸ δωδεχαξδρον ἁπλοῦ 

[ὩΣ o- ~ σώματος ἣν στ ια χατ᾿ αὐτὸν τοῦ οὐρανοῦ, ὃν αἰϑέρα χαλεῖ. εἰ 

Ox Me wy [0] ow ov wy 

l4 ~ 

πυρὸς τὸν οὐρανόν ae ὡς x φωτὸς λέγει" καὶ τὸ φῶς γὰρ πυρὸ 

φησι" τὰ δὲ ἄστρα ἐχ τῶν τεσσάρων, οὐ τῶν ἐν γενέσει, ἀλλὰ τοῦ 
\ 

¢e 
+ or 
< 

30 πυρὸς χατὰ τὸ φωτεινόν, τῆς δὲ γῆς χατὰ τὸ ἀντιτυποῦν τῇ αἰσϑήσει, xax 

τῶν μεταξὺ κατὰ τὰ μέσα. εἰ οὖν χαὶ ᾿Δριστοτέλης διολογεῖ τὸ ὁρατὸν αὐτῶν 

χαὶ ἁπτόν, οὐδ᾽ ἂν αὐτὸς ἀπαξιώσαι 2x τούτων τῶν ἀχροτήτων συνεστάναι 30 

τὰ οὐράνια, ἐν αἷς χαὶ ἣ τελειότης ἐστὶ τῶν i βούλεται γὰρ ad 

πανταχοῦ τῶν ὑπὸ σελήνην χαὶ εὐϑυφορουμέ ένων χαὶ ἀτελῶν τεσσάρων ἐ 

1 post ἕτερον add. ἐστι E? 3 φύσιν comp. A: φύσει B 5 ἐστὶν om. ὁ 

6 post αἰτίων lemma interponit E: del. Ε 7 προλαμβάνει AB: προσλαμβάνει ΒΕ: 

προλαμβάνοι c 9 χαὶ--σῴματος DEb: om. AB ὅτι (prius) om. ὁ 12 Πλωτῖνος] 

XXXVII, 2 13 ᾿Αριστοτέλει Eb: compendiose AD: ᾿Αριστοτέλης Be 16 χατὰ DE 

17 γὰρ] e corr. Ὁ 18 νομίζοι Ὁ διεζῳγραφῆσϑαι] Tim. 55 ὁ τὰ χατὰ D 

19 ἄλλο ὄν τι D 91 χαὶ (alt.) om. Ὁ τὰ (alt.) om. Be 22 Ἐενοχράτης] 

fr. 53 p. 179,13 Heinze 6] ὁ φυσικώτατος αὐτοῦ χαὶ Ὁ αὐτοῦ om. Ὁ 23 βίῳ 

DE οὕτως E διήρητο DE 24 ἰδέας DEb: ἰδέαν ABe ἕως τοῦ E: 

ἕως οὗ D πέντε bac: πάντων ADE: πάντα B 32 ἀπαξιώσῃ D: ἀπαξιώσοι E 

92 οἷς ὁ αὐτὸν ac, cf. p. 19,1---ῶ: αὐτὸ ABDE 
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ρῆσϑαι. duotws δὲ xdv ἁπλοῦν αὐτόν φησι, τὴν ἀπὸ τούτων σύνϑεσιν 8b 
εἰχός " ὅτι γὰρ ἔμψυχον αὐτὸν χαὶ ζῷον λέγει, μαϑησό- 35 

ζῷα σύνϑετα ἔχειν σώματα βούλεται. ὅτι δὲ οὐ μόνον 
χινητὰ τὰ φυσιχὰ σώματα, ἀλλὰ χατὰ τόπον μάλιστα χινητά, δῆλον ἐχ τοῦ 

5 πρώτην μὲν εἶναι τῶν χινήσεων τὴν χατὰ τόπον χατὰ πάντας τοὺς τρόπους 

τοῦ πρώτου, ὡς ἔδειξεν ἐν τῷ ἐσχάτῳ τῆς Φυσιχῆς ἀχροάσεως, τὴν δὲ 40 

φύσιν ἀρχὴν οὖσαν χινήσεως τῆς πρώτης μάλιστα τῶν φυσιχῶν χινήσεων 
ἀρχὴν εἶναι χαὶ αἰτίαν. διαιρῶν δὲ τὰς φυσιχὰς χινήσεις τὰς μὲν ἁπλᾶς 

ἊΝ 9 [2 ~ >. /F a7 σ > ae \ Bey ~ Ir , σ 

φησι, τὰς δὲ οὐχ ἁπλᾶς. δείξας δέ, ὅτι εἰσὶν ἁπλαῖ, ἔξει προχείρως, ὅτι 
10 ἁπλῶν εἰσι σωμάτων, χαὶ ὅτι τῶν ἁπλῶν σωμάτων ἁπλαϊ al χινήσεις. 4 

ΝΠ σ᾽ \ c γεν DAS DiC "Ὁ νῷ ΄, 

χαὶ ὅτι μὲν ἅπλαϊ ἥ τε χύχλῳ χαὶ 7 ἐπ᾽ εὐϑείας, πρόδηλον: οὐδετέρα γὰρ 

αὐτῶν ἐχ διαφόρων | σύγχειται. ὅτι δὲ μόναι αὗται ἁπλαῖ, 
διὰ τῆς τῶν γραμμῶν παραυεσεις: πᾶσα γὰρ Ὁ: ἐπ 

at » 

γραυμιχοῦ διαστήματος" εἰ οὖν at ἁπλαῖ γραμμαὶ δύο μόναι. χαὶ αἱ ἁπλαῖ 
Α » χινήσεις δύο. οὐχ ὡς ποιητιχὰ δὲ τῶν ἘΠ αἴτια παρέϑετο τὰ με- ὃ _ or 

= vy 7 
τῶν, ὧν οὐχ ἄνευ, λόγον ἔχοντα, ὥς φησιν 

᾿Αλέξανδρος" χαὶ γὰρ χινήσεως μὲν οὔσης ἀδύνατον μὴ εἶναι μέγεϑος 

yey. GR ὡς ὑλιχά: χαὶ τὸν 1 = 

J ‘ 

Ἐπ Sy is σ ~ oo ΄ 

Ἰέϑους δὲ ὄντος οὐχ ἀνάγχη χίνησιν εἶναι, ὅπερ τῇ ὕλῃ προσήχει. ἐπι- 
~ , ~ ~ c , v 

στῆσαι δὲ χρή, μήποτε χαὶ τὸ σχῆμα τοῦ ὑποχειμένου μεγέϑους αἴτιον 
~ 

20 γίνεταί ποτε TH σχήματι τῆς χινήσεως χαὶ τὸ σχῆμα ee χινήσεως αἴτιον 10 

τῷ σχήματι τοῦ ὑποχειμένου μεγέϑους. 
Ὁ δὲ Ξέναρχος πρὸς πολλὰ τῶν ἐνταῦϑα λεγομένων ἀντειπὼν ἐν τοῖς 

Πρὸς τὴν πέμπτην οὐσίαν αὐτῷ γεγραμμένοις ἀντεῖπε χαὶ πρὸς τὸ αἴτιον 
a7 A o 
δέ, ὅτι χαὶ τὰ μεγέϑη ταῦτα ἁπλᾶ μόνον, ἥ te εὐϑεῖα ual fF 

\ ¢ 

“ἁπλῇ γάρ ἐστι, φησί, Tear χαὶ 7 ἐπὶ τοῦ χυλίνδρου ἕλιξ, 15 
4 wee: ~ ΄ 7 ~ v > x » ΄ ς - 

πε et at a) Es παντὶ tow ἐφαρμόζει: εἰ ὃὲ ἔστι μέγεϑος ἁπλοῦν 

παρὰ τὰ δύο, εἴη ἂν καὶ χίνησις τς mapa τὰς δύο χαὶ σῶμα ἁπλοῦν 
») \ X 7 XY τὸν πον 

VOUULEVOY, προς GE τὸν 
Ε 5 \ 

ἄλλο παρὰ τὰ πέντε τὸ thy χίνησιν ἐχείνην x 
Ξέναρχον 6 ᾿Αλέξανδρος ὑπαντᾷ διχῶς, ποτὲ μὲν χατὰ ἀντιπαράστασιν 20 

80 Songs a yap ἁπλῆν εἶναι τὴν χυλινδριχὴν ἕλιχα λέγει, ὅτι οὐχ ὡς ποιη- 

τιχὰ αἴτια τῶν χινήσεων τὰ μεγέϑη παρέϑετο ὁ ᾿Αριστοτέλης" οὐ γάρ, εἰ 

χἂν] καὶ D αὐτὸν ac: αὐτὸ ABDE 2 αὐτὸν] Ὅτ αὐτῶν E 6 Φυσιχῆς] 

θ.7 post ἀκροάσεως lemma interp. E: del. E? 9 ἕξει) ἕξ DE ante ὅτι 
ins. ἕξει E? 10 ἁπλᾶ εἰσι σώματα EK? 12 δείχνυσι BDEc 14 ai (prius) om. 

DE 15 ποιητικὰ corr. ex χινητιχὰ E? κινήσεως ΟΟΥΤ. eX ποιήσεως E* 

16 τὸν τῶν ABCD: τὸν E: ταῦτα ¢ ὧν ABCE?: λόγον E!: om. D: ὡς ς 

ἄνευ λόγον ACDE?: ἂν εὐλόγως Be: ἀνεύλογον E! ὥς] καὶ B: om. ὁ φησιν 

6E 19 τοῦ ὑποκειμένου μεγέϑους DEb: om. ABe 19. 20 αἴτιον γίνεταί ποτε 

DE: est causa aliquando b: om. ΑΒς 20 τῷ σχήματι DE!: τῷ σώματι ἘΠ: corporis 

b: om. ABe χαὶ TO σχῆμα τῆς χινήσεως) αἴτιον xal τὸ σχῆμα τῆς κινήσεως e corr. 

D: om. ABEbe αἴτιον --- μεγέϑους (21) del. E?: om. ὃ 21 τοῦ σχήματος 6 

corr. D 24 7 om. AB 26 ἴσῳ ABD: ἴσως Ebc fort. recte, ef. Proclus in 

Eucl. p. 105,4 27 ἡ κίνησις E: corr. E? 29 Bévapyov] ἔξαρχον AB ἀντι- 

παρίστασιν Β 
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τὸ ἁπλοῦν σῶμα ἁπλῆν κίνησιν χινεῖται χατὰ ἁπλῆς γραμμῆς, ἤδη χαὶ χατὰ Ye 

πάσης ἁπλῆς γραμμῆς ἁπλοῦν σῶμα φυσιχὸν ἁπλῆν χινεῖται χίνησιν, ὅπερ 30 

ὃ Ξέναρχος ἀξιοῖ: οὐ γὰρ τοῦτο τίϑησιν ᾿Αριστοτέλης. nee ὃὲ Brato- 

τέρα ἐστὶν ἢ ὑπάντησις τοῦ ᾿Αριστοτέλους σαφῶς εἰπόντος, ὅτι αἴτιόν ἐστιν 

5 τὸ χαὶ τὰ μεγεϑη ταῦτα ἁπλᾶ μόνον εἶναι τήν τε εὐθεῖαν χαὶ τὴν περι- 

φέρειαν: χἂν γὰρ ὡς ὑλικὰ αἴτιά φησι χαὶ χατ᾽ αὐτὸ τοῦτο οὐχ ἀνάγχη 80 

χαὶ ἄλλου μεγέϑους ὄντος ἁπλοῦ εἶναι χαὶ ἄλλην ἁπλῆν κίνησιν, ἀλλὰ τό 

γε μόνα ταῦτα ἁπλᾶ εἶναι βεγεϑη σαφῶς εἰρημένον ἀνατρέπεται, εἴπερ 

ἔστι χαὶ ἄλλο. χαλλίων οὖν ἣ χατὰ ἔνστασιν ὑπάντησις τοῦ ᾿Αλε βξάνδρου 
>>. : 

10 λέγοντος, ὅτι οὐδὲ ἁπλῇ γραμμή ἐστιν ἢ ἐπὶ τοῦ χυλίνδρου ἕλιξ, εἴπερ ἐχ δύο 85 

χινήσεων ἀνομοίων γεννᾶται χυχλιχῆς TE χαὶ ἐπ᾽ εὐϑείας" εὐβοίας γὰρ χύχλῳ 

περὶ τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ χυλίνδρου περιαΊομ, μένης χαὶ ae (ov τινὸς ἐπὶ τῆς 

Ἰείας ὁμαλῶς χινουμένου ee Ἷ χυλινὸριχὴ ἕ ὡς χαὶ αὐτὸς ὁ 

On ὧα ναρχος ὁμολογεῖ γράφων οὕτως" “ἔστω τι ἀτιό πνεν χαὶ τοῦτο περια- 40 

15 γέσϑω χύχλῳ μενούσης μιᾶς πλευρᾶς, ἦτις ἄξων τοῦ χυλίνδρου ἐπὶ δὲ 
i i ‘ i} ‘ 9 | 

τῆς ταύτῃ παραλλήλου τῆς χαὶ 1 ΤΠ ΈΡΕ ΠΠ ἕνης φερέσθω τι τιν χαὶ 

ἐν ἴσῳ χρόνῳ τοῦτο τὸ σημεῖον ταύτην δι εξίτω τὴν γραμμὴν χαὶ τὸ παρ- 
A ον Rl 

ahhy hor Ιραμμον εἰς τὸ αὐτὸ ἀποχαϑιστάσϑω πάλιν, ὅϑεν ἤρξατο φέρεσθαι" 4 

ποιεῖ γὰρ οὕτως τὸ μὲν παραλληλόγραμμον χύλινδρον, εὶ 
5b Of φερόμενον Jb 0 OF φερομξνον 

» 

20 a ἐπὶ τῆς εὐϑείας Shine χαὶ ταύτην, ὥς φησιν, ἁπλῆν, διότι ὅμοιο- 
veh ON Ἃ ΄ ue 2 > v c ~ td \ \ ¢ ~ 

νερής᾽. ἀλλὰ χἂν ὁμοιομερής ἔστιν, οὐχ ἔστιν any? ἣ μὲν γὰρ ἁπλῆ 

γραμμὴ πάντως χαὶ ὁμοιομερής. ἢ δὲ ὁμοιομερὴς οὐ πάντως ἁπλῆ. ἐὰν 5 
> \ 

μὴ χαὶ WLOVOELONS ἯΙ nat, ει απὸ χινήσ EWS γίνοιτο, μονοξιδὴς ὑπάρχῃ χαὶ 
΄ 

αὐτή, μᾶλλον 6& μία. καὶ γὰρ ἣ τῆς ἡλιαχῆς χινήσεως ἕλιξ ὑπὸ δύο 

25 χυχλιχῶν γινομένη a τε τοῦ ἡλίου ἐπὶ tod ζῳδιαχοῦ καὶ τῆς (τῆς) ἀπλα- 

νοῦς, ἐπειδὴ περὶ διαφόρους πόλους ἑχατέρα γίνεται, xat ἢ ἕλιξ μιχτὴν 10 

ἔσχε φύσιν. ἔτι δέ, φησὶν δ᾽ Αλέξανδρος, ai ἁπλαῖ χινήσεις χατὰ τὴν πρὸς 
΄ . ~ v ΄ \ 

Lf 

τὸ τοῦ παντὸς μέσον σχέσιν τὸ ἁπλαῖ εἶναι ἔχουσιν: ἢ μὲν γὰρ περὶ τὸ 
τάττον > ~ ΄ ε β 

μέσον, αἱ δὲ ἀπὸ τοῦ μέσου χαὶ πρὸς τὸ μέσον: 7 ὃὲ ἕλιξ οὐ τοιαύτη. 

80 p. 26820 Κύχλῳ μὲν οὖν ἐστιν ἕως tod χαὶ ἢ κίνησις αὐτοῦ. 1 

Ἢ ‘ 7 ν᾿ \ c ΄ , 9 - \ Μ᾿ ; 

Εἰπὼν δύο εἶναι τὰς ἁπλᾶ ἘΠ ας τήν τε εὐϑεῖαν καὶ τὴν κύχλῳ - 
Ls 

/ aA 
nl | 

΄ , id ΄ , A 5 Ἁ \ A - Ἂν ’ σ 

ὁρίζεται ἑχατέραν κύχλῳ μὲν λέγων τὴν περὶ τὸ τοῦ παντὸς μέσον, ὅπερ 

1 χατὰ (prius) DEb: καὶ τὰ ΑΒ: καὶ κατὰ ὁ ὃ ὃ ᾿ΔΑριστοτέλης DE 3.4 βιαιοτέρα]) 

o 6 corr. D: corr. ex βία ἑτέρα EB? 4 ἐστιν (alt.) A: ἐστι BDEc 5. 6 περιφερῆ ὁ 

6 χαὶ χατ B: zat? AE?c(b): χαὶ DE! 1 ὄντος ἁπλοῦ AB: ἁπλοῦ DE!: ἁπλοῦ 

ὄντος EK? 10 ἐπὶ om. Ὁ 14.15 περαγέσϑω A 15 ἥτι Β χυλινδριχοῦ ΑΒ: 

χυλίνδρου γίνεται DE 16 τῆς ταύτῃ Ε": τῆς ταύτης DE!: ταύτης ABc χαὶ (prius) 

om. ὁ 17 διεξίτω corr. ex διέξειτο 15 18 ταὐτὸ DE 19 γὰρ] γὰρ καὶ Β 

20 φησιν E*b: φασιν ABDE? 23 ὑπάρχῃ ὁ: ὑπάρχει ABDE 24 αὕτη ¢ 

25 γινομένη del. ἘΦ πὶ om. ὁ τῆς τῆς scripsi: τῆς ABDEbe 20 ἐπειδὴ 

del. E? 27 6 om. DE 28 ἁπλαῖ DEb: ἁπλοῦν ABe 30 ἕως ---᾽αὐτοῦ) 7 

περὶ τὸ μέσον D 7 om. A 32 éxatépas ABe héyet Be et comp. A 
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διὰ τοῦ ἄρϑρου ἐνεδείξατο, ὥς φησιν ᾿Αλέξανδρος, περὶ τὸ μέσον εἰπών: 

ὥστε ἣ τῶν τροχῶν μὴ περὶ 3 usgsoy τοῦ παντὸς γινομένη οὐχ ἔστιν 
\ τ ~ Vv , » ΄ ΄ 

ἁπλῃ χύχλῳ-: ἔχει γάρ πως χαὶ τὸ ἄνω χαὶ τὸ χάτω ἕχαάστου μέρους 
ce] © ἕως ποτὲ μὲν ἄνω γινομένου, ποτὲ δὲ χάτω. εὐϑείας δὲ χινήσεις ἁπλᾶς φησι 

A 

THY μὲν ἄνω, τὴν OF χάτω χα χάτερην, σαφηνίζων ἄνω μὲν ~- a = a o ς a κ- 

-΄ (η» 

~ 4 , , ὌΝ 2 \ ΄, σ \ 
TOU μξεσου ΦηΞι; XATW OF τ ἽΝ ἔπι TO μξσον. χαὶ ὅτι τὸ AUTO 

> , ᾽ ΄ \ ~ b] + ¢ > ΄ >> 

πί τε τῆς χύχλῳ χαὶ τῶν ἐπ᾽ editetas ἐλάμβανεν, 66 

€ a a o 2 κ- Ὡς Ἰκὴ πᾶσαν εἶναι τὴν ἁπλῆν φοράν χαὶ τ 
2 8. 

fon ne i a ° o 
το 

[ἴω Cc - αὐ ς: —_ 
a. , x \ 

δὲ χατὰ μίαν "τὴν τὸς τὸν" μέσον σχέσιν πάσας παραδοῦναι: xual 7 εἰ 

δεξιὰ 6 χαὶ ἀριστερὰ χαὶ ἢ ἔμπροσϑεν χαὶ ὄπισϑεν, ὅταν ὦσιν ἁπλαῖ, ἐπ 

ἁπλαῖ χατὰ Ov τὶ rele A o- oe τὸ ἄνω γίνονται ἡ μέσον: αἵ γὰρ τῶν ζῴων οὐχέτι 
/ Vv ~ Ἁ wv 

ey χαὶ ἔχτασιν τῶν ἜΣ γινόμεναι: ὥστε χαὶ αἵ εἰς τὰ πλάγια ἄνω 
, τιν > 2 5 , oO \ rue! ΄ Ἂ ΄ ὯΔ [π 

τε χαὶ χάτω οὖσαι ἐπ᾽ εὐθείας. οὕτως μὲν ὁ ᾿Αλέξανδρος. μήποτε δὲ ἢ 
5 QS FN \ > \ \ ν \ Vv > | Vv ce ~ ‘ εἰς δεξιὰ χαὶ ἀριστερὰ xat ἔμπροσϑεν xat ὄπισϑεν οὐχ ἔστιν ἁπλῶν xara 
΄ #53, Ὗ - “ , - \ N \ \ > ἌΡ \ \ v τς \ 

\ — ᾿. ὑφ! ιν Φ φύσιν, ἀλλὰ τῶν ζῴων τῶν τὰ δεξιὰ χαὶ ἀριστερὰ χαὶ ἔμπροσϑεν χαὶ 
Vv ~ ws ~ ‘ 

ὄπισῦεν ἐ Ἔχ γῇ δὲ ἡ πῦρ FH τι τῶν ἄλλων οὐ χινεῖται τὴν τοιαύτην 
» . 5 ’ 

χίνησιν, εἰ μὴ Bla, ῥιπτούμενα ) ὠϑούμενα ἣ ὑπὸ ἄλλων ἀντιχοπτόμενα. 
᾿Ὶ \ 2 ~ > 7 Q7 > ἣν ΄ ~ \ la προλαβὼν δὲ éx τῆς ἐναργείας δύο εἶναι tas ἁπλᾶς γραυμὰς τήν τε 

’ ΄ >O_~ ΝΥ \ ~ \ σ ~ , \ \ ΄ ~ 

εὐθεῖαν χαὶ THY περιφερῆ, Kal ὅτι al anhalt χινήσεις xata τὰς ἁπλᾶς γί- 
, 

νονται γραμμᾶς, συνελογίσατο δυνάμει οὕτως: al anhalt χινήσεις χατὰ 

ἁπλᾶς γίνονται γραμυας" at χατὰ ἁπλᾶς γινόμεναι γραμμὰς χατὰ εὐϑεῖαν 
Ἀ γίνονται χαὶ χατὰ χύχλον: χαὶ τὸ συμπέρασμα δῆλον. εἶτα πάλιν, οἶμαι, 

΄ > Nee Wy εξ σ > 4 ξ΄ 50 ~? > c 5 \ ὡς ἐναργὲς ἔλαβεν, ὅτι ἐν σφαίρᾳ ὡρισμένη μάλιστα εὐϑεῖαά ἐστιν ἢ ἀπὸ 

i 
΄ , la [4 Ἶ » ec ~ 4 c \ , ( 2 \ 

WPLOUEVAL XLVI SELS 0090 | EY avw Y ἀπὸ TOU S000, 7, ὃξ χατῷ ἢ ETL 

, 

τὸ μέσον" τρεῖς ἄρα al ἁπλαῖ χινήσεις πρὸς τὸ μέσον ἔχουσαι τὰς σχέσεις 

\ , \ 

A > ΄ [- 5 \ ὯΝ ¢ ay ‘ A fe > μὲν ἀπὸ τοῦ μέσου, ἣ δὲ Ext τὸ μέσον, ἣ δὲ περὶ τὸ μέσον. ἢ ὃ 

χατὰ λόγον ῥηϑεῖσα ἀχολουϑία a τρεῖς εἶναι τὰς χινήσεις πρὸ 

τριχῇ διαστατὸν εἶναι τὸ σῶμα παρὰ τὴν ᾿Αριστοτέλους τοῦτον 
"» ὦ 

μοι. εἰ μή τις δείξει! λόγος χοινωνίαν τινὰ τῶν χινήσεων πρὸς τ Ὡ- Day oO? Ὁ 

15 

9b 

20 

oF “v0 

35 

40 

45 

΄ N: ς ? bile 5 ΄ 

ν περιφέρειαν: ὥστε χαὶ αἵ xat εὐϑεῖαν ἐν σφαίρᾳ 105 
\ 

8 ὥστ᾽ Be 11 ζῳδίων DE! 12 post πλάγια add. ἁπλαῖ DEb 14 ἡ ἔμ- 
προσϑεν ο οὐχ --- ὄπισϑεν (16) DEb: om. ΑΒ: οὐ τῶν ἁπλῶν φύσει ἀλλ᾽ τῶν ζῴων 

ἘΞ ; er y Bass 
ἐχόντων δεξιὰ χαὶ ἀριστερὰ καὶ τὰ ἔμπροσϑεν xal ὄπισϑεν c ἁπλῶν Ὁ: ἁπλῶν σωμά- 

των DE 15 τῶν τὰ Ὁ: τῶν χαὶ τὰ DE 10 ἐχόντων om. ¢ - 18 προσλαβὼν 

Bbe évapyetas Eb: ἐνεργείας ABDE! τήν om. DE 19 τὰς om. DE 

20 

25 

pat E 23 εὐθείας ἐστὶν ἢ Ὁ 24 ἐν E?: om. DE! ow 

a) 

post γραμμάς rep. 6 v.21 αἱ κατὰ ἁπλᾶς γινόμεναι γραμμαί AB συνελογίσατο --- 

γραμμάς prius (21) om. DE!: συλλογίζεται οὕτως: αἱ ἁπλαϊ χινήσεις χατὰ ἁπλᾶς γίνονται 

γραμμὰς mg. E? δυνάμει om. be 21 al—ypapuds om. Ὁ γραμμάς) ypap- 

atoat DE!: corr. E? 
ar. ἄνω corr. ex ἄλλῳ ΕΣ 28 χατὰ λόγον] 268625 29 ἀχρί 

corr. Ε.2 30 δείξει Db: corr. ex δείξη E?: δόξει AB 

etav] χατηγορίαν DE!: 
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10 

15 

\ \ 
p. 26826 Ἐπεὶ δὲ τῶν σωμάτων ἕως τοῦ χινεῖσϑαι δὲ χατὰ τὸ 10a 

ἐπιχρατοῦν. i 

Κατασχευάσας thy πρώτην ὑπόϑεσιν thy λέγουσαν, ὅτι τρεῖς εἰσιν at 

. 

ἁπλαῖ χινήσεις ἢ ἀπὸ τοῦ μέσου καὶ 7% πρὸς τὸ μέσον χαὶ ἢ περὶ τὸ 
μέσον. μέτεισιν ἐπὶ ἫΝ δευτέραν χαὶ τρίτην δειχνύς, ὅτι τοῦ ἁπλοῦ σώμα- 15 a 

τος ἁπλῇ ἣ χίνησις xal ἣ a Sr χίνησις ἁπλοῦ σώματος. δείχνυσι δὲ αὐτὰ 

διελὼν ὥσπερ πρότερον τὰς χινήσεις εἰς τὰς ἁπλᾶς χαὶ τὰς μιχτὰς οὕτως 
~ \ r ¥ Sere ~ \ \ pag A sel 

vov TA CWUATA εἰς TE TH ἁπλᾶ χαὶ τὰ σύνϑετα. χαὶ Opts ἄμε ενος TA ἁπλᾶ 

\ 
σώματα ἀποδίδωσιν οἰχείως τὰς oat ἁπλᾶς χινήσεις τοῖς ἁπλοῖς σώμασιν, 20 

τὰς δὲ μιχτὰς τοῖς συνϑέτοις" χαὶ γὰρ πᾶσα χίνησις σώματός ἐστί τινος ἢ 

χατὰ τόπον. ἁπλᾶ δὲ σώματά φησιν, ὅσα χινήσεως ρων: ἔχει τῆς κατὰ 
" , ΄ > sy ν \ ΄ 54 \ \ , 9 

τὴν φύσιν μόνην: ἀρχὴν μὲν γὰρ χινήσεως ἔχει καὶ τὰ ζῷα xal τὰ φυτά, % 

ἀλλ᾽ οὐ τῆς χατὰ τὴν. φύσιν, χαϑὸ τοιαῦτα, ἀλλὰ τῆς χατὰ τὴν ψυχήν, 
5 ἊΝ ‘ wy wy ~ \ ‘ te 1G 5 ν ‘ ~ 

διὸ χαὶ ἄλλοτε ἄλλως χινεῖται" τὰ γὰρ σύνϑετα οὐχ ἔμεινεν ἐπὶ τῶν 
ὁμοιομερῶν μόνων μερῶν, ἀλλὰ χαὶ ὀργανιχὰ προσεχτήσατο ὡς ψυχὴν 

΄ - € ’ _/~ 

προσλαβόντα τὴν ὡς ὀργάνῳ χρωμένην τῷ σώματι. ἣ δὲ φύσις ἁπλῆς 80 

χινήσεως ἀρχή, διὸ χαὶ τὰ φύσιν ἔχοντα μόνην ἁπλῆν ἔχει τὴν κίνησιν. 

τίνα ὃὲ ταῦτα λέγων ἐπήνεγχεν οἷον πῦρ χαὶ γῆ χαὶ τὰ τούτων εἴδη 
\ \ 4 ὟΝ ~ , >) Ia ‘ Qs> A 

χαὶ τὰ συγγενῆ τούτοις, εἴδη γῆς λέγων ἀμμώδη καὶ λιϑώδη χαὶ 
δον χαὶ λεῦχὴν Week ΝΠ ΞᾺ Ξε snl ΕἾ ὥνήησξ. gs βῶλον χαὶ λευχὴν ἣ μέλαιναν χαὶ τὰ τοιαῦτα: πυρὸς δὲ εἰδη ανῦραξ, 8ῦ 
λόξ. φῶς, ὥς ΦΉΣ ὃ Πλάτων. χαλῶς δὲ χαὶ οὕτως ὁ ᾿Αλέξανδρος 

΄ Cres ~ > ΄ \ \ \ ξηγήσατο: “eindy γάρ, φησίν, οἷον πῦρ ual γῆν ἐπήνεγχε τὸ καὶ τὰ 
΄ YD SN I Qs ~ ~ Se yl tin Nae ΄ Se NN ἢ 

TOLUTWY Eloy αντι τοὺ χαϑόλου παν TUN, Οὐ TOOE TO πυρ μονῶν. χαὶ. χαὺ- 

rs ~ ~ > ros ‘ ΄, ᾽ \ \ \ \ ~ pn ee 
ὅλου πᾶσαν 1ῆν, οὐ τήνδε τινὰ μόνην, ἀλλὰ τὸ πυρὸς χαὶ γῆς εἰοος, 40 

~ >) -ζ ῳ De ~ > o> δ 

χαϑὸ πῦρ ἐστι xal γῆ. συγγενῆ δὲ πυρὸς μὲν ἀήρ, γῆς δὲ ὕδωρ, χαὶ εἰ 

τι ἄλλο ἁπλοῦν, ὡς δειχϑήσεται τὸ πέμπτον σῶμα" φυσιχὸν yap χαὶ 
LA | εἰ ὃὲ τοῖς σώμασι 

τ 
προ ) > Vv 2 ἵν 

τοῖς φυσικοῖς, φησὶν ᾿Αλέξανδρος, τὸ εἶναι ἐστιν ἐν τῷ 
΄ > Ἁ \ ~ > > + 

χινήσεως ἀρχὴν ἐν ἑαυτοῖς ἔχειν, τούτων δὲ τὰ μὲν ἁπλᾶ ἐστι, τὰ δὲ ex 45 
\ ~ εἶ ¢ ~ , ¢ ~ \ 

τούτων σύνϑετα, ἀχολουϑήσει τὸ τῶν μὲν ἁπλῶν σωμάτων ἁπλᾶς τὰς 10ὺ 
μ᾿ ay QZ Qs »” ΄ > (ae ΄ 

χινήσεις εἶναι, τῶν ὃξ συνθέτων συνϑέτους΄. μήποτε ds epee ὃ 
dy 
δὲς 

᾿Αριστοτέλης ἁπλᾶ σώματα εἶπεν, ὅσα τ σεις ἀρχὴν ἔχει χατὰ φύσιν, 
ὡς τῶν συνθέτων, χαϑὸ σύνϑετα, οὐ χατὰ τὴν φύσιν ἐχόντων τὴν ἀρχὴν 

φι 
~ 343 > ΄ \ , 

τῆς χινήσεως, ἀλλὰ χατὰ τὴν ψυχήν, διὸ zal μόρια ὀργανιχὰ προσεχτὴ- 

σατο. ἔστι δὲ ἢ ἁπλῇ χίνησις χαὶ μία: ἣ γὰρ ἁπλῇ. χίνησις ἁπλοῦ σώ- 

oO 

els 

ἕως --- ἐπιχρατοῦν (2)] ta μέν ἐστιν ἁπλᾶ Ὁ 3 αἱ om. D 4 καὶ # (prius)] χαὶ E 

τοῦ TE ὁ 6 αὐτὰς D: αὐτὸ ο 7 δι᾿ ἔργων ἘΠ: διαιρῶν E* χαὶ τὰς ὁ 

DEb: καὶ εἰς A οὕτω BCD 9 σώμασι BDEc 10 κινήσεις E, sed 

corr. ἣ ΑΕ: 7 AC 11 τῆς -- ἔχει (12) om. DE 13 τὴν (prius) om. DE 

15S 

χα 

μόνον C: om. b 18 ἐπήνεγχε A Υν ὁ cum Aristot. 19 τούτων Be 

ὶ λιϑώδη om. DE 20 7] καὶ ec 21 Πλάτων] ef. Tim. p. 58 ὁ 22 ἐπή- 
κ᾿ 

νεγχεν B 23 τὸ πᾶν ABc 24 μόνον Β 28 αὐτοῖς CDE 94 χαὶ om. D 
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, Ne NN Ou ~ ~ » > \ ΄ ~ ~ , »" \ ατός ἐστι" τὸ OF ἁπλοῦν σῶμα, εἴπερ ἐστὶν ἁπλοῦν, μιᾶς χινήσεως ἀρχὴν 10> 
? ‘ i . | 

ἐν ἑαυτῷ ἔχει" εἰ yao πολλῶν ἕξει χινήσεων ἀρχήν. χἂν ἁπλῶν, οὐχέτι 
΄ ε - 5 > , ΄ > 1 » 

ἁπλοῦν ἔσται, ἀλλ᾽ ἐχ τοσούτων σωμάτων, ὅσων χινήσεων ἀρχὰς ἔχει" 10 

χαὶ ταύτῃ γὰρ τὸ σύνϑετον τοῦ ἁπλοῦ διαφέρει τῷ πολλῶν ἁπλῶν χινή- 
ε nae ε , , aa ε Η 

5 Gewy ἀρχὰς ἐν ἑαυτῷ ἔχειν. ἣ δὲ μία χίνησις οὐ πάντως ἁπλῇ 7 μὲν 

γὰρ τῶν ζῴων χίνησις οὐδὲ μία, οἶμαι, χυρίως ἐστὶ χατὰ ἔχτασιν χαὶ 

χάμψιν τῶν χώλων γινομένη. 7 δὲ" λοξὴ χίνησις, οἵα τῶν διαττόντων ἐστί, 1ῦ 
4 4 5 ΄ ~ a7 > αὐ \ ~ w ‘ ΄ὕ ,ὔ \ . 

Ula μέν, οὐχ ἁπλῇ δέ: ἀπὸ γὰρ τῆς ἄνω χαὶ χάτω συνέστηχε᾽ χαὶ ἢ 
Ni icy: eet iQ. e \ ~ \ 7 > ‘ 

χατὰ ἕλιχα ἀπὸ εὐϑείας χαὶ περιφεροῦς. μιχτὰς δέ πως εἶπε τὰς χινή- 
‘ 

10 σεις εἰρῆσϑαι ὁ ᾿Αλέξανδρος, “διότι, φησί, μὴ οὕτως ἣ χίνησις μέμιχται 
4 

ὡς τὰ σώματα" τὰ μὲν γὰρ σώματα ὑφέστηχέ te καὶ ἅμα ἔστιν ἀλλήλοις 20 
\ ΄ ~ > “Ὁ hed Ὁ \ s\ ~ , 5 [ἡ / ΄ ,ὔ 

τὰ ἁπλᾶ ἐν τῇ lost, ETL GE τῆς χινησεως οὐχ UTOWSVSL Ἢ TOOTEOA τὴν 
ἐ ΄ 

δευτέραν, ὡς δύνασϑαι λέγειν ἣμᾶς τήνδε τῇδε μεμῖχϑαι᾽. μήποτε δὲ 
(ἢν ἐπὶ μὲν τῶν μιχτῶν ὡς παρὰ μέρος, οἷον ὡς ἐπὶ τῆς ἐχτάσεως χαὶ 

-- σι 

΄ - ἘΝ ΄ > 

χάμψεως τῶν χώλων, ἀληϑὲς τὸ μὴ ὑπομένειν τὴν προτέραν χίνησιν, ἐπὶ 90 
ν᾿ . ~ ~ ΄ 3 / » Ἂ 

μέντοι τῶν λοξῶν χινήσεων, ἐφ᾽ ὧν μέμιχται τὸ ἄνω χαὶ τὸ χάτω χατὰ 
5 7 17 vA ΄ 3 / τ 5Ὰ \ »} \ ~ \ >In Vn\ 4! Ν 

μιαν LOEAV, οὔχετι, οιμαι, ἀλη és, χαὶ ἐπὶ τῶν χατὰ ἔλιχα’ ἀλλὰ τὸ πως 

KATA τὸ χινήσει προσῆχον μᾶλλον ἀποδεχτέον. τῶν δὲ συνϑέτων σωμάτων 
ἣ φυσιχὴ χίνησις χατὰ τὸ ἐπιχρατοῦν γίνεται. χαὶ γὰρ σῶμα ἀνϑρώπινον, 80 

20 εἴ τις ῥίψει, χάτω φέρεται διὰ τὸ ἐπιχρατεῖν ἐν αὐτῷ τὸ γεῶδες. προσέ- 
δ. / ΑΡ ~ > 

Oyxe δὲ 6 ᾿Αριστοτέλης, οἶμαι, τὸ χινεῖσϑαι δὲ κατὰ τὸ ἐπιχρατοῦν 
7, » ~ > aj - ΞῚ 9 fe 

εἰς τὰ τέσσαρα ταῦτα τὰ Tap Fulv χαλούμενα στοιχεῖα ἀποβλέψας, ἅπερ 
\ 

οὐχ ἔστιν χυρίως ἁπλᾶ, ἀλλὰ χατὰ τὸ ἐπιχρατοῦν χινεῖται τὰς ἁπλᾶς χιν ή- Bd 
, 4 

σεις" οὐδὲ γὰρ ἂν εἴη τὰ ἁπλᾷ ἐν τόποις ἀφωρισμένα, εἴπερ πρὸς σύνϑεσιν 

25 πεποίηται τοῦ παντός. μήποτε δὲ χαὶ 6 οὐρανὸς μὲν σύνϑετός ἐ 

τῶν ἀχροτήτων τῶν τεσσάρων στοιχείων, εἴπερ ὁρατὸς χαὶ ἅπτός ἐστιν, 

ἀλλ ἐπιχρατούσης ἐν αὐτῷ τῆς τοῦ πυρὸς ἀχρότητος, ἁπλοῦς δὲ χαὶ αὐτὸς 40 

λέγεται ὥσπερ χαὶ τὰ τέσσαρα ταῦτα ἁπλᾶ πρὸς σύγχρισιν τῶν συνϑέτων. 
πᾶν ὃὲ τὸ ἅπλτν χίνησιν χινούμενον σῶμα ἣ ἁπλοῦν ἐστιν ἣ χατά τι τῶν 

- 3 

30 ἐν αὐτῷ ἁπλῶν ἐπιχρατοῦν χινεῖται ταύτην thy κίνησιν. εἰ δὲ τοῦτο ahy- D 
‘ 

Ἃ τ ΄͵ -- = ΄ αν 

Dec, χἂν σύνϑετον Ἢ τὸ χύχλῳ χινούμενον. χατά τι τῶν ἐν αὐτῷ ἁπλῶν 40 9 ‘il ry ' 3 ry 
¢ 

ἐπιχρατοῦν τὴν ἁπλῆν ταύτην χίνησιν χινεῖται" τὸ γὰρ σύνϑετον ἁπλῆν χί- 
vyow χινεῖται οὐ χαϑὸ σύνϑετον. 

2 ἕξει] corr. ex ἔχει Ὁ ὃ σωμάτων ΑΒ: σύνϑετον DEb, fort. recte ὅσων --- σύν- 

ϑετον (4) om. DE: ὅσων κινήσεων ἀρχὰς ἔχει" τὸ γὰρ οὕτω σύνϑετον τοῦ ἁπλοῦ mg. EB? 

4 τοῦ ἁπλοῦ] τὸ ἁπλοῦν E: del. E? τῷ Db: corr. ex τῶν E?: τὸ AB 5 ante 

ἀρχὰς del. ἀρχῶν xt D 7 γινομένην A διαττόντων] διαϊττόντων A: διαττόντων corr. 

ex διαιτώντων ἘΣ 12. 18 δευτέρα τὴν προτέραν E 14 ὡς (alterum) om. Ὁ ἐπὶ] 

τὴν δευτέραν ἐπὶ ς 16 ἐφ᾽ ὑφ᾽ A 18 χινήσεις ὁ 20 ἐπιχρατεῖν CDE: ἐπιχρα- 

τοῦν ABe ἐν suprascr. A! 21 δὲ (alterum) om. D 22 τὰ map] nap DE 

ὑμῖν A 23 ἐστι BDEc 27 ὑγρότητος AB δὲ] del. E*?: δὴ Be 29 7 om. 

D: m. sec. E 30 χινεῖται ταύτην τὴν χίνησιν DEb: ταύτην thy χίνησιν χινεῖται 

ABe 32 τὸ γὰρ --- χινεῖται (33) DEb: om. ABe 

Comment. Arist. VII Simpl. de Caelo. 2 
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Ἢ 6 ~ σ ~ 

p.269a2 Εἴπερ οὖν ἐστιν ἁπλῇ κίνησις ἕως τοῦ χατὰ τὴν 114 

αὑτοῦ φύσιν. 

hed x , , ΄ ~ 2 ~ \ \ 4 C 

Δείξας τὴν χύχλῳ χινησιν Bp ἐχ τοῦ χαὶ τὸ μεγεῦος, 
or Ἰίνεται, ἁπλοῦν εἶναι, δείξας δὲ καί, ὅτι ἢ ἁπλῆ χίνησις ἁπλοῦ σώματο 

5 χαὶ τοῦ ἁπλοῦ σώματος ἁπλῇ H χίνησις, συλλογίζεται λοιπὸν οὕτως ἼΩΝ 

ἢ χύχλῳ χίνησις ἁπλῆ. ἢ ὃὲ ἁπλῆ χίνησις ἁπλοῦ σώματος χαὶ τοῦ ἁπλοῦ 

σώματος ἁπλῇ ἣ χίνησις, ἀναγχαῖον εἶναί τι σῶμα ἁπλοῦν, ὃ πέ- 

φυχε φέρεσϑαι τὴν χύχλῳ χίνησιν χατὰ τὴν αὑτοῦ φύσιν. ἀλλὰ 10 

μὴν τὸ ἡγούμενον: δέδεικται γάρ. τὸ ἄρα λῆγον. ὡς δέ φησιν 6 ᾿Αλέ- 

10 ξανὸρος, “εἰχύότως οὐχ ὑποϑετιχῶς προήγαγεν, εἰ ἁπλῇ 7 χύχλῳ κίνησις 
~ » ~ 2? ~ v 

χαὶ τὰ ἑξῆς, ἀλλὰ παρασυναπτιχῷ ἐχρήσατο τῷ εἴπερ, ἐπ ao προασπέ- 
> a , ΄ ? ΄ , ¢ 

δειξεν πάντα τὰ λήμματα. μήποτε δὲ τὸ εἴπερ ὑποϑετιχὸν ἔτι ἐστὶν οὐχ 

ἰσοδυναμοῦν τῷ ἐπειδήπερ᾽ τὸ γὰρ περ τῷ εἰ ὑποϑετιχῷ προστιϑέ- 15 

μενον οὐχ ἀμείβει. τὴν δύναμιν αὐτοῦ, ὥσπερ οὐδὲ τὰ ἐπειδὴ παρασυν- 

lo ἀπτιχῷ - ὑποϑετιχῶς ὃὲ αὐτὸ διὰ φιλόσοφον ἴσως εὖ hay μὰν τις 

δῆλον δέ, ὅτι τὰ ὑποϑετιχκὰ τῶν λημμάτων ἀποδειχϑέντων χαὶ eT 

προάγεσϑαι δύναται ὥσπερ χαὶ τοῦτο" ἢ χύχλῳ χίνησις ἁπλῆ ἢ ἁπλῇ 30 
΄ ~ la ~ Lé 

χίνησις ἁπλοῦ σώματός ἐστιν: ἢ ἄρα χύχλῳ χίνησις ἁπλοῦ σώματος ἐστιν" 

ἔστιν ἄρα ἁπλοῦν σῶμα τὸ τὴν χύχλῳ κίνησιν κινούμενον χατὰ φύσιν. 

, Cae e \ 

20 p.269a7 Βίᾳ μὲν yap ἐνδέχεται ἕως τοῦ ἢ χατὰ -φύσιν τῶν Ὁ Φ 

Δείξας εἶναί τι σῶμα ἁπλοῦν, ὃ πέφυχε φέρεσϑαι τὴν χύχλῳ χίνησιν 
" σ . 

χατὰ τὴν αὑτοῦ φύσιν, ἐφεξῆς δείχνυσιν, ὅτι οὐδὲν τῶν τεσσάρων ἐστὶ τὸ 

x , ΄ ΄ Vv \ , D4 \ , \ @& 

τὴν χύχλῳ κίνησιν χινούμενον οὔτε χατὰ φύσιν οὐτε παρὰ φύσιν. χαὶ ὁτι 30 
va 

, ~ τ ~ s 

25 wey οὐ χατὰ φύσιν, ἀδειξε ν οὕτως" εἰ μία Exdotov τῶν ἁπλῶν σωμάτων ς 
Ὁ ‘ , / Ἁ a ~ ~ ¢ a\ c ~ \ / an~ 

ἢ χατὰ φύσιν χίνησις: τῶν γὰρ ἁπλῶν ἁπλῆ, ἢ ὃς ἁπλῇ χαὶ μία" δηλον, 
Ὶ 

ὅτι χαὶ τῶν τεσσάρων στοιχείων ἑχάστου ἁπλοῦ ὄντος ἁπλῇ χαὶ μία ἣ 
ν d 

π χίνησις ἢ χατὰ φύσιν. εὐθείας ἐστὶν αὐτοῖς ἢ χατὰ φύσιν 35 
,ὦ 

-υ °o ς- - ΟΣ τ 

\ [4 x34) 5 v 

χατὰ φύσιν, ἀλλ΄, εἰ apa Φ- ~ Qs < 2 ce a (=) - Vv [0] aa τὸν χίνησις, προ, ὅτι ἢ χύχλῳ ὁ 

30 ἔστι, βίαιος αὐτοῖς ἐστι" βία io yap ἐνδέχεται thy ἄλλου χίνησιν xat 

1 ἕως--φύσιν (2)] ἁπλῆ δ᾽ ἡ χύχλῳ χίνησις Ὁ 2 αὐτοῦ A: ἑαυτοῦ Ec 3 xat ABC: 

om. DEb τὸ μέγεϑος] corr. ex μεγέϑους 1" 4 ἡ CDE: om. AB 

8 αὑτοῦ E?: ἑαυτοῦ ὁ: αὐτοῦ ABCDE! 9 6 om. DE 10 προήγαγε A 

11 παρασυναπτιχῷ DEb: παρασυναπτιχῶς ABe 11. 12 προαπέδειξε BDEc 12 δὲ 

DEb: om. ABe ἔτι DEb: τί ABc 13 εἰ om. E 15 αὐτὸ DEb: αὐτὸς 

ABe προήγαγε BDEe 16 τὰ om. ὁ 19 ἄρα ABb: dpa tt CDE τὸ] corr. 

ex τῷ E? 20 ἕως --- «πλῶν (21)] thy ἄλλου καὶ ἑτέρου Ὁ 23 αὑτοῦ E*: αὐτοῦ 

ABDE!: ἑαυτοῦ Ce 26 ἡ δὲ ἁπλῆ om. Be 28 εἰ --- φύσιν (29) mg. E 

ἐπ᾽ εὐθείας] ἡ κατ᾽ εὐθεῖαν E 29 ἂν] ἔσται E εἴη κατὰ φύσιν αὐτοῖς D: erit 

ipsis secundum naturam Ὁ ἄρα) καὶ Be 30 ἐστι (alt.) ABb: ἔσται CDE 
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Ὁ / Fz \ 3 , ” / 3 as ‘ ’ ~ , 

ἑτέρου εἶναι τὴν αὐτήν, 7 βία ἐνδέχεται τὴν ἄλλου χίνησιν χινεῖσϑαί τι 111 

χα 

χα 
~ \ 7 \ 

τω χινεῖσϑαι χαὶ χύχλῳ: χατὰ © 

\ >] [~ \ ΄ 34 \ \ ς Ν ‘ ~ 2 Oe , ‘ 

L οὐχ ἑνὸς μόνου. ἀλλὰ xal ἑτέρου: τὸ γὰρ πῦρ ἐνδέχεται βίᾳ xat 
' 

07 \ > 4 at 
iio} σιν ὃὲ ἀδύνατον τὴν ἄλλου χινεῖσϑαι, 40 

\ av ce , ae , id Ξ ὁ σ ἜΝ δὲ es = na / * μ᾽; 

ξΞιπερ EXAOTOV μια ἢ XATA φυσιν. ὥσπερ & εοξιςε MOOTED, OTL, χαν 

CABLE ν \ ΄ Ay ΄ , > ied aired 5 

σύνϑετον εἴη τι τὸ χινούμενον THY χύχλῳ χίνησιν, ἐπειδὴ ἁπλῆ ἐσ 

χα 

i 

al = < R cS ε Ξ- 
΄ a ~ ~ Sh ow ~ 

τά τι ἁπλοῦν τῶν ἐν αὐτῷ τανε ον αὐτὴν χινεῖται. οὕτως νῦν ἐῦξιξεν, 
σ Ἃ ΄΄ ~ x a 2 [ὦ ΄ ὩΣ 

ὅτι, χἂν βία τι χινῆται τὴν κύχλῳ χίνησιν, ἐπειδὴ andy ἐστιν αὕτη, πᾶν- 4 
l4 7 

τως ἔστι TL τὸ KATA φύσιν αὐτὴν χινούμενον. 

p. 26929 Ἔτι, εἰ ἣ παρὰ φύσιν ἐναντία 
vs ~ ae. δι A , 

ws tov εἴ 6& Ἢ χατώ, IIb MQ 

Ἐφεξῆς δείχνυσιν. ὡς. εἰ μὴ χατὰ φύσιν ὑπάρχει τινὶ τῶν τεσσάρων 
, . σ la ~ 

χύχλῳ χίνησις, ὑπάρχειν δὲ ὅμως ὑποτεϑῇ, ἀνάγκη παρὰ ete αὐτῷ 5 

ὅτι wy χατὰ φύσιν. συνάγεται τὸ μηδαμῶς ὑπάργειν. ὅτι μὲν οὖν ὌΝ Uy, 
i , ὶ ἘΠῚ t ᾿. ϊ b) eg 

‘ \ , - >! ~ » Ἁ ᾽ 

KATA φύσιν, παρὰ φύσιν, εδειξεν Ex τοῦ τῷ χατὰ φύσιν τὸ παρὰ φύσιν 
0 7 

‘ 
εἶναι ἐναντίον: μὴ πα 

’, bx ὄντος οὖν τοῦ χατὰ φύσιν ἀνάγχη τὸ παρὰ φύσιν 10 
Ua \ >. >} we >) Vv CN > / 

ἄρχειν, καὶ τοῦτο εἶναι, οὐχ ἄλλο τι, ἐναντίον, εἴπερ ἕν ἑνὶ evavttov- 
» δ \ > , ~ LX 

yap ἄδιχος ἢ φύσις Evi πολλὰ ἀντιτάττουσα. tod οὖν χατὰ φύσιν μὴ 

τ 
, , ~ 

παρόντος παρὸν αὐτό ἐστι τὸ ἐναντίον xal παρὰ φύσιν, εἴπερ τῷ χατὰ 

αὐτὴν εἶναι. εἰ μὲν γὰρ 
παρὰ φύσιν, ἀλλὰ μόνον οὐ χατὰ φύσιν: τὸ μέντοι ἁπλῆν χινούμενον χί- 

ήσιν ἐναντίον τὸ παρὰ φύσιν χαὶ ἕν € τ 

> ptr, 2 δ εἶπεν τοῦ, εἰ μὴ 

‘ 

\ » ΄ ~ a\ δ 
vi ἐναντίον. ϑαυμαστῶς δὲ αἴτιον 15 

\ 

- 

παρὰ φύσιν εἶναι τὸ ἁπλῆν 
x ox 

\ / ΄ Ve 

ἴη χατὰ φύσιν 7H χύχλῳ, 

μὴ ἦν ἁπλῇ; inane υήτε ἐναντία εἶναι ure 

το» 

Ν μλ \ \ 7 

vyow, εἰ χινεῖται, ἀνάγκη ἣ τὴν χατὰ auc ἢ τὴν παρὰ φύσιν χίνησιν 20 
- » - »7 σ >) ν c ~ id Sk la 

xvetodare ἤ τινα τῶν μεταξύ, ἥτις οὐχ ἔστιν ἁπλῆ, ἢ OF χύχλῳ ἁπλῆ. 

ὅτι δὲ οὐδὲ παρὰ φύσιν τῶν τεσσάρων τι στοιχεί 
5 ‘ \ 

ὧν ἐστι TO χύχλῳ περι- 
- l4 δα 7. th - Ξ. ἘΞ ᾳ ek 2; Pte Put x ΞΡ. a \ 

GEpoU. WEVOY, ὀξίχνυσι πάλιν προσχρώμενος τῷ) ὃν ενι SVAYTLOV εἰναι. εἰ γὰρ 

τῷ πυρὶ χατὰ φύσιν 4 ἄνω es τῇ δὲ ἄνω ἐναντία ἢ χάτω χαὶ ἕν 2% 

ἑνὶ ἐναντίον, οὐχ ἂν εἴη οὐδὲ παρὰ φύσιν 7 χύχλῳ χίνησις τοῦ πυρός, διὰ 

80 τὰ αὐτὰ δὲ οὐδὲ τῶν τριῶν τινός. 

1 % ABb: 7 D: ἡ E!: εἰ E? 2 χαὶ (pr.) DEb: om. ABe μόνον ἐ βίᾳ 

om. D 4 μία] corr. ex βία E? post φύσιν del. ἐπεὶ ἁπλῆ ἡ κύχλῳ εἰ μὴ 

ἔσται Ε3 δὲ suprascr. E? ὅτι sqq. om. E sine lacuna: ing. ἐνδεῖ τῆς ἐξηγήσεως E* 

ὅτι κἂν ABb: δηλαδὴ κἂν C: οὐχ ἂν Ὁ 5 εἴη] 4 C ἁπλᾶ ε 6 ante αὐτὴν 

lac. D a ἐπειδὴ — αὕτη om. Db 1. 8 πάντως ἔστι τι Db: om. AB: ἀεὶ ἔστι 

τοῦ 9 δὲ AD: 6c 12 ante δὲ del. ὑποτεϑὴ Ὁ 13 ὅτι] CD: om. ABe 

ὑπάρχειν Be 14 μὴ] μηδὲ CD ὅτι μὲν οὖν CD: ὁτιοῦν ABe 10 μὴ —pr. ἐναν- 

τίον (11) om. Ὁ 11 τούτῳ © 18 τοῦ] τὸ D τὴν φύσιν D? 19 αὐτὸ Db: 

αὐτῷ ABe 21 εἶπε BDc 22 εἶναι αὐτὴν Ὁ eee D ἐναντίον Be 

25 δὲ CDb: om. ABe 26 τὸ om. c 26. 27 φερόμενον D 27 τῷ Ὁ: 

τὸ ABC 28 δὲ om. Be 30 τὰ αὐτὰ] ταῦτα CD 

bo 
* 
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Ὅτι δὲ οὐδὲ ἄλλου τινὸς ἁπλοῦ παρὰ φύσιν ἐστὶν ἢ κύχλῳ χίνησις, 1» 
Pa > > 

v 

OELAVUGLY EX TOL δεῖν εἶναί τινα χατὰ φύσιν ἐχείνου χίνησιν ἁπλοῦ ὄντος 

ἁπλῆν" ἅπλαϊ ὃὲ ἢ ἄνω χαὶ ἢ χάτω μόναι" ὧν εἴ τινα ἐχινεῖτο, ἕν τι 80 
ἣν Ke - 5 ae τ i 

τῶν τεσσάρων ἦν τοῦτο xal οὐχ ἄλλο. δύο ὃὲ οὐσῶν ἐπ᾽ εὐϑείας χινή- 
- ~ ~ v , 7 4 ~ 

σξων ἁπλῶν τῆς te ἄνω χαὶ τῆς χάτω οὐ δύο μόνα γέγονεν εὐϑυποροῦντα 

στοιχεῖα, ἀλλὰ τέσσαρα. τὴν δὲ αἰτίαν αὐτὸς ἐν τοῖς περὶ τοῦ βαρέος 

χαὶ χούφου λόγοις ἐρεῖ, ὅτι βαρὺ μὲν ἁπλῶς ἢ 7H, χοῦφον ὃὲ ἁπλῶς τὸ 80 

πῦρ. ὅτι τὸ μὲν πᾶσιν ὑφίσταται, τὸ δὲ πᾶσιν ἐπιπολάζει, ἀὴρ de χαὶ 

ὕδωρ ἀμφοτέρων RRO BLE κασι: βαρέα γὰρ χαὶ χοῦφα, οὐ πρὸς τὸ αὐτὸ 

δέ: διὸ δύο τὰ χυρίως ἁπλᾶ στοιχεῖα, πῦρ χαὶ γῇ. ἰστέον δέ. ὅτι χαὶ 

Πτολεμαῖος ἐν τῷ Περὶ τῶν στοιχείων βιβλίῳ καὶ ἐν τοῖς ᾿Οπτιχοῖς χαὶ 40 

Πλωτῖνος ὃ μέγας χαὶ Ξέναρχος δὲ ἐν ταῖς Πρὸς τὴν πέμπτην οὐσίαν 
> 

ἀπορίαις τὴν μὲν ἐπ εὐϑείας χίνησιν τῶν στοιχείων γινομένων ἔτι χαὶ 
5 ~ \ , Vv. f Ps ‘ [4 A 4 ra b) Ld 

ἐν τῷ παρὰ φύσιν ὄντων τόπῳ, ἀλλὰ μήπω τὸν “ATA φύσιν ἀπειληφότων 
δ᾿ κω ΄ DS ἊΝ 9.) ΄ Υ - WS. ~ ΄ Ἢ 

εἶναί φασι. τούτῳ δὲ χαὶ ᾿Αριστοτέλης ἔοιχε συγχωρεῖν χαὶ ἐν τῷ τετάρτῳ 45 

τὴσὸε τῆς πραγματείας λέγων “τὸ εἰς τὸν αὑτοῦ τόπον φέρεσϑαι εἰς τὸ 

αὑτοῦ | εἶδός ἐστι φέρεσϑαι᾽᾽ χαὶ ἐν τῇ Ue γενέσεως xat ᾿Αλέξανδρος 12a 

ἐν τούτοις, ὥς λεχϑήσεται. τῷ yap ὄντι, εἰ τῶν οἰχείων τόπων χαὶ τῆς 

οἰχείας ὁλότητος ἐφιέμενα χινεῖται ἀπὸ τοῦ ἀλλοτρίου τόπου χαὶ τῆς παρὰ 

φύσιν διαϑέσεως, δῆλον. ὅτι οὐ κατὰ φύσιν ἔχοντα τελέως χινεῖται, ἀλλ᾽, 

ὥς ἀντι ot elpypevar πρότερον ἄνδρες, Πτολεμαῖος, Ξέναρχος, Πλωτῖνος, 

ατὰ φύσιν ἔχοντα χαὶ ἐν τοῖς οἰχείοις τόποις ὄντα τὰ Πα ἢ μένει i ῦ 

χύχλῳ χινεῖται" μένει μὲν ἥ γῆ δηλονότι χαὶ τὸ ὕδωρ χαὶ τοῦ ἀέρος τὸ 

λιμνάζον, χύχλῳ δὲ χινεῖται τό τε ΠΡ χαὶ τοῦ ἀέρος τὸ εὐαγὲς τῷ οὐρανῷ 

συμπεριπολοῦντα χατὰ τὴν τοῖς αὐτὸν οἰχειότητα. εἰ οὖν τοῦτο ἀληϑές, 

χαὶ αὐτὸς δὲ ὃ ᾿Αριστοτέλ ns ἐν τοῖς Μετεωρολογικοῖς τὸ ὑπέχχαυμα χύχλῳ 

νεῖσϑαί φησι τεχμαιρόμενος ἀπό τε τῶν χομητῶν χαὶ τῶν ἄλλων τῶν ἐν 10 

αὐτῷ συνισταμένων φασμάτων ἀνατελλόντων τε χαὶ δυνόντων μετὰ τῶν 

‘ 

ἄστρων, πῶς ἐν τούτοις ὃ ᾿Αριστοτέλης πρῶτον μέν πως ἀπὸ τῆς παρὰ 

baw τῶν ὑπὸ σελήνην χινήσεως τὴν πρὸς αὐτὰ ὑπεροχὴν χαὶ ἐξαίρεσιν 

τοῦ οὐρανίου pas ἐπιχειρεῖ δειχνύναι; ἀλλὰ τοῦτο τὸ ἄπορον per 15 

ὀλίγον ὡς τοῦ Ξενάρχου προβαλλομένου διαλύσομαι" νῦν δὲ ἀπορητέον, 

πῶς οὔτε πῦρ οὔτε ἄλλο τι τῶν τεσσάρων χύχλῳ φέρεσϑαί φησιν οὔτε 

χατὰ φύσιν, εἰ μία ἑκάστου ἣ χατὰ φύσιν xivysts, ἐπ᾽ εὐθείας δὲ ἣ τού- 

των, οὔτε παρὰ φύσιν, εἰ ἕν ἑνὶ ἐναντίον, ἐναντίον δὲ τῷ ἄνω τὸ χάτω, 30 

ἀλλ οὐχὶ τὸ χύχλῳ. 

1 δὲ Db: om. ABCe 4 τοῦτο Ch: τούτων ABDe ἁπλῶν ἐπ᾿ Ὁ 5 ἁπλῶν 

om. D 8 ὅτι] διότι Ὁ 10 διὸ] corr. ex δύο D 18 γινομένην Ὁ 

15 τετάρτῳ] Δ 3. 310433—3 16 τῆσδε τῆς Db: τῆς αὐτῆς ABc αὑτοῦ 

scripsi cum libris Arist.: proprium Ὁ: αὐτὸν De: αὐτῶν AB 17 αὑτοῦ Ὁ: αὐτοῦ ABD: 

αὐτὸ ὁ 19 ἀπὸ --- κινεῖται (20) Db: om. ABe 23 μένει μὲν --- χινεῖται (24) ADb: 

om. Be 24 πῦρ te Ὁ εὐαδὲς c 26 6 om. D Μετεωρολογιχοῖς] Al 
30 κινήσεως Db: χινήσεων AB ἐξαίρεσιν --- σώματος (31) evan. A: ἐξαιρετὸν τοῦ od- 

ρανίου σώματος Β 36 τὸ BD: τῷ AB 
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"Emotyoat δὲ ἀξιον, μήποτε οὐ τοῦτο λέγει ὃ ᾿Αριστοτέλης τὸ μνηδὲν 12a 
τῶν τεσσάρων στοιχείων χύχλῳ χινεῖσϑαι ἁπλῶς, ἀλλὰ μήτε χατὰ φύσιν 
υήτε παρὰ φύσιν: ἀποδείξας γὰρ εἶναί τι τὸ χύχλῳ χινούμενον χατὰ φύσιν 2% 

μήτε πῦρ ὃν μήτε ἄλλο τι τῶν τεσσάρων στοιχείων: εἰ γὰρ πῦρ ὑὕποτε- 

ϑείη, οὔτε χατὰ φύσιν ἂν ἔχοι ταύτην τὴν χίνησιν: ἢ γὰρ τοῦ πυρὸς ἐπ᾽ 
εὐθείας, μία δὲ Exdotov ἢ χατὰ φύσιν. οὔτε μέντοι παρὰ φύσιν: ἣ γὰρ 
παρὰ φύσιν χίνησις τοῦ πυρὸς ἐπὶ τὸ χάτω, ἕν δὲ ἑνὶ ἐναντίον: χαὶ ὅτι 30 

μὲν οὐδὲν τῶν τεσσάρων ἐστὶ στοιχείων τὸ τὴν χύχλῳ χίνησιν ταύτην χι- 
νούμενον, οὕτως ἔδειξεν, ὅτι δὲ οὐδὲ ἄλλου τινός ἐστι σώματος ἢ χύχλῳ 
χίνησις αὕτη παρὰ φύσιν αὐτὴν χινουμένου ἁπλῆν. οὖσαν. Sef χγυσιν ἐχ τοῦ 
δεῖν χαὶ χατὰ ae ἔχειν τινὰ aay ἐχεῖνο ἁπλῆν χαὶ δηλονότι ἐπ᾽ εὐ- 35 
ϑείας: οὐ γὰρ ἔστιν ἄλλη παρὰ τν χύχλῳ ἁπλῆ evn ὥστε πάλιν 
τῶν τεσσάρων ἂν εἴη τι στοιχείων, ὅπερ ἀδύνατον. ταῦτα μὲν οὖν ἐχέτω 

τινὰ λόγον: ἀλλ᾽ εἴπερ χύχλῳ χινεῖται τὸ πῦρ χαὶ χατὰ ᾿Αριστοτέλην, 
2 πότερον χατὰ φύσιν ἐχείνην χινεῖται τὴν χίνησιν 7 παρὰ φύσιν; εἰ μὲν 

γὰρ χατὰ φύσιν, οὐχέτι μία ἑνὸς ἢ χατὰ φύσιν, εἴπερ ἐπὶ τὸ ἄνω χινεῖται 10 

χατὰ τ εἰ δὲ παρὰ φύσιν, οὐχέτι ἕν ἑνὶ ἐναντίον: τῷ γὰρ πυρὶ παρὰ 

oo ἢ ἐπὶ τὸ xdtw. μήποτε οὖν ἣ χύχλῳ χίνησις τῷ πυρὶ οὔτε χατὰ 
φύσιν ἐστὶν ὡς ἰδία, εἴπερ τῇ ἀπλανεῖ συμπεριφέρεται: οὐδὲ γὰρ ταῖς 

Ua oO c » wees > ΄, 44 v 

πλανωμέναις χατὰ φύσιν οὕτως ἣ an’ ἀνατολῶν χίνησις: GAN οὔτε παρὰ 45 
’ ξ΄ > / ~ \ / is \ / \ \ 3 [4 ς 

φύσιν ὡς ἐναντία τῇ χατὰ φύσιν: ἣ γὰρ τοιαύτη βλαβερὰ χαὶ οὐ μόνι- 12> ; 1 "1 | t 

μος" GAR ἑτέρα μὲν παρὰ τὴν χατὰ φύσιν, ὡς pee: tovos δὲ οὖσα τινος 
χρατοῦντος. χαὶ τάχα διὰ τοῦτο ὃ ᾿Αριστοτέλης οὐχ ε ὅτι παρὰ φύσιν 

Vv Ἁ “4 - » , 

ἐνδέχεται τὴν ἄλλου χαὶ ἑτέρου εἶναι, ἀλλὰ βίᾳ" ἔστιν γὰρ βία ἐπωφελής, 5 
ἥτις οὐ παρὰ φύσιν, GAN ὑπὲρ φύσιν ἂν λέγοιτο. 

2 ΔῚΣ > ΄ » c ~ pees > A ᾿ς 7 Ἁ Αλλ᾽ ἐρωτήσοι (av) τις ἡμᾶς εἰκότως, εἰ τὴν χύχλῳ χίνησιν THY 
δρωμένην ἀλλοτρίαν χαὶ ὑπὲρ φύσιν 7 τοῦ πυρὸς ὁλότης χινεῖται, ἂρα ἔχε 

τινὰ αἰδίαν χίνησιν χατὰ φύσιν 7 ὥσπερ ἣ γῆ ual τὸ ὕδωρ ὅσον ἐφ᾽ ξαυ- 

τοῖς ἠρεμεῖ χαὶ τὰ ἄνω στοιχεῖα τὸν οἰχεῖον τόπον ἀπειληφότα: λέγω 10 

τοίνυν, ὅτι ἢ ῥοπὴ χαὶ τοῦ πυρὸς ὅλου πρὸς τὸν οὐρανόν ἐστιν ὥσπερ τῆς 
Fe πρὸς τὸ XE 0 TEE “τε ν δὲ 2 To ἐωεξέῦζε ἢ ϑήσετ ἔνϑ héver γῆς πρὸς τὸ χέντρον, τελειότερον ὃὲ ἐν τοῖς ἐφεξῆς ῥηϑήσεται, ἔνϑα λέγει 

as) ΄ > SN ΄ \ \ ΄ 
6 Δριστοτέλ is εἰς ταὐτὸ φέρεσϑαι τὸ ὅλον χαὶ τὸ μόριον. 

Ὁ Ξέναρχος δὲ δευτέραν ἀπορίαν ἐν τοῖς [ΠΙρὸς τὴν πέμπτην οὐσίαν 15 
.--- - 

ἠπορημένοις μετὰ τὴν περὶ τῶν ἁπλῶν γραμμῶν ἀπορεῖ πρὸς τὸ τοῦ 

ἁπλοῦ σώματος ἁπλῆν εἶναι χατὰ φύσιν τὴν χίνησιν. “οὐδενὶ γάρ, φησί, 
τῶν τεσσάρων στοιχείων ἤδη ὄντι χατὰ φύσιν ἐστὶν ἢ ἐπ᾽ εὐϑείας χίνησις, 
ἀλλὰ γινομένῳ μόνον: τὸ δὲ γινόμενον οὐχ ἔστιν ἁπλῶς, ἀλλὰ τοῦ τε 20 

1 6 rursus ine. E μηδὲ AB 2 μήτε] μήποτε B 7 παρὰ] χατὰ DE: 

corr. E? ᾿ 8 οὐδὲ AB 9 δὲ om. D: m. sec. E 15 πρότερον DE: corr. E? 

16 εἴπερ ---χατὰ φύσιν (17) om. Ὁ 11 οὐχέτι] οὐχ ἔστιν AB 19 ἀπλανῆ A 

20 οὕτως del. E? ἀπ᾿ ἐπ᾽ Be nonne οὐδὲ ἢ 24 ἔστι BDEc 26 ἐρωτήσοι 
v 

ay scripsi: ἐρωτήσοι AD: ἐρωτήσει BEb: ἐρωτήσαι c 27 ὁρωμένην] corr. in εἰρη- 

μένην Ὁ 28 τινὰ DEb: τὴν ABe ἀιδίαν ABe do ὃ om. D 
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εἶναι χαὶ τοῦ μὴ εἶναι μεταξύ, χαϑάπερ χαὶ to χινούμενον: χαὶ yap τοῦτό 12b 
ἐστιν ἐν μέσῳ τοῦ τε ἐπιλαμβανομένου τόπου χαὶ τοῦ προχατεχομένου, 

χαὶ ἔστι συγγενὴς ἣ oe τῇ χινήσει μεταβολή τις οὖσα χαὶ αὔτη. χαὶ 
Ὁ ~ ‘ ~ v 7 ~ , 

διὰ τοῦτο τὸ ἄνω φέρεσϑαι λεγόμενον πῦρ οὔ φαμεν εἶναι χυρίως πῦρ, 2 
34 A ’ > > 4 \ | ~ ΄ > UA ~ 

5 ἀλλὰ γινόμενον, ἐλϑὸν Ge ἐπὶ τὸν οἰχεῖον τόπον χαὶ ἐπιπολάσαν τοῖς ἄλλοις 
ς > ω "Ὁ \ ay Q 9 ee 

ual ἠρεμῆσαν τότε γενέσϑαι xvptws: εἰδοποιεῖσϑαι γὰρ αὐτό, χαῦ ὅσον ἐστὶ 
, , ~ σ - 

χοῦφον, τῇ ϑέσει ταύτῃ" χαὶ ἣ τῇ τότε χυρίως ἐστὶ 77, ὅταν ὑποστῇ 

τοῖς ἄλλοις χαὶ τὸν μέσον ἐπισχῇ τόπον' χαὶ τὸ ὕδωρ χαὶ ὁ ἀήρ; τὸ μὲν 80 
- ς ΚΡ ΤΑΝ οἴστοῶτ Se pie ἡ Ot ato. ὅτ τῇ YT], ὑφίσταται δὲ τῷ ἀέρι, O OE Ap, ὅταν i 

ὕδωρ, ὅταν ἐπιπολάζῃ μὲν 
4 5 ~ « . ~ >? ~ id ~ 

10 ἐπιπολάζῃ μὲν τῷ ὕδατι, ὑφίσταται GE τῷ πυρί. τὸ οὖν τοῦ Aarhod σώ- 
’ id ~ oy a! 4 ‘ lf wenoe , 3 3/5. 

ματος, φησίν, ἁπλῆν εἶναι χατὰ φύσιν THY χίνησιν ψεῦδος ἐστιν’ δεῦειχται 
΄ 

“yao, ὡς οὐ τῷ ὄντι, ἀλλὰ τῷ γινομένῳ συμβεβηχός ἐστιν ἢ χίνησις“ εἰ 86 

δὲ ἄρα χρὴ ual τοῖς Foy οὖσιν ἀποδιδόναι τινὰ sted χαὶ ταύτην ἁπλῆν, 

τὴν ἐγχύχλιον ἀποδιδόναι χρή; εἴπερ δύο μόναι αὗται ἁπλαῖ 7 τε χύχλῳ 
\ : ae? ΠΠΣΞ ΩΣ ΕΞ ΝΞ ΣΙΞ ΝΗ 2 Nene - 15 χαὶ ἢ ἐπ᾽ εὐθείας, ἢ δὲ ἐπ᾽ εὐθείας γινομένων ἐστίν, ἀλλ᾽ οὐκ ὄντων τῶν 

΄ a Ἃ ΡΝ 5 τὰ > v ~ \ X > , 

τεσσάρων" ΟΌὟΧ ἂν OLY ἀτόπως ἀποοηιὴ τις τῷ πῦρ! THY ἐγχύχλιον, τοις 4 

2) & ἄλλοις τρισὶ τὴν ἠρεμίαν ; ov 

Ταύτην. τὴν ἀπορίαν λύων ὃ ̓Αλέξανδρος, ὅτι μὲν οὐ πάντη τελείοις 
Tenn. ) οὖσιν ὑπάρχει % 7, ἐπ᾿ εὐθείας, 6u0h0, γήσαντος τοῦτο τοῦ ᾿Αριστοτέλους ἐν 

20 τοῖς [Περὶ γενέ ἔσεως,, χαὶ ἐνταῦϑα ὁμολογεῖ χαὶ αὐτὸς σαφῶς λέγων, ὅτι 
“ x > ~ . ΄ὕ ΄ - 

οὐδὲ οἷόν τε ἣν τούτοις χινεῖσϑαι, εἰ μὴ ἦν τι ἐν αὐτοῖς δυνάμει. ἣ γὰρ 45 
σ ΄ 

χίνησις τοῦ δυνάμει ἐστὶν ἐντελέχεια: χαὶ ὅτι τέλεια πάντη τότε ἐστίν, 
| 
| 

. σ Ψ; 2 - \ ΄ > ~ "ἢ ἘΝ ὦ Q/ ~ v © 

ὅταν | ἦ ἐν τοῖς χατὰ φύσιν αὐτοῖς τόποις" ἐνδεῖν δέ φησι τῷ ἄνω xt- 138 
id > > \ \ > > > > v » ~ % Ὁ ~ \ νουμένῳ οὐχ εἰς τὸ πυρὶ εἶναι, ἀλλ᾽ εἰς τὸ ὄντι αὐτῷ πυρὶ ἐν τῷ χατὰ 

> > ~ v4 ΄ ΄ 

25 φύσιν εἶναι τόπῳ. ἐφ᾽ ὃν φέ ἔρεται, χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως" ὅτι γάρ. 
φησί, χαὶ τοῖς ἤδη χατὰ τὸ εἶδος τελείοις at προειρημέναι χινήσεις χατὰ ὅ 

YS any ΄ ~ ΄ ie 

ν εἰσίν, δῆλον éx τοῦ, ἐάν τις ex τοῦ χάτω, ἐν ᾧ ἤδη 7 γῆ οὖσα > ς a Fj 

3 , ~ , - ~ > \ ΄ 

ἐνεργείᾳ ἐστὶ γῆ. μετεωρίσας ἀφῇ γῆν, εἰς τὸ χάτω φέρεσϑαι αὐτὴν 
΄ » ~ ~ [4 ~ 

dees οὐ yap ἀφαιρεϑεῖσα tod οἰχείου τόπου παύεται τοῦ εἶναι, 6 ἐστιν. 

80 ἔτι δέ, φησίν, εἰ βαρεῖα ἣ γῆ, τὸ ὃὲ πῦρ χοῦφον, κατὰ φύσιν δὲ τούτοις 10 

αἱ τοιαῦται κινήσεις, οὐ σαλεύεται ὃ λόγος, εἰ μὴ ἄρα χοῦφον ὁρίζοιτό 
\ aye 5 \ 2 te \ 

τὸ ἐπὶ τὸ ἄνω φερόμενον, ἀλλὰ τὸ πᾶσιν ἐπιπολάζον, χαὶ βαρὺ 
΄ 5 “νκς \ »" FP με A ἐλ ~ ς re , \ κ᾿ \ 

οὐ τὸ ἐπὶ τὸ χάτω φερόμενον, ἀλλὰ τὸ πᾶσιν ὑφιζηχός. -χαὶ γὰρ χαὶ ὁ 

ε 
2 μέσῳ DEb: χ, A: χεφαλαίῳ Β: μεταιχμίῳ c προχαταγομένου DE 4 ἄνω φέ- 

ρεσϑαι be: ἀναφέρεσθαι ABDE ληγόμενον Β φαμεν DEb: φασὶν ABe χυρίως 

εἶναι Bb 5 ἐλϑὼν A 6 yevéstar be: γίνεσϑαι ABDE 9 ὅτε ἂν (pr.) AB 

10 τῷ ὕδατι DEa (Ὁ hic in edit. lacunosa): τῇ γῇ ABe 11 ἐστι B 12 ante εἰ lemma 

Boren E ut saepius, quod posthac non notabo 18 ὅτι] φησιν duc 20 Περὶ ye- 
νέσεως)] B 10 21 χινεῖσϑαι mg. A': om. BDEbe 23 αὐτῆς Be δέ} corr. 
ex δύο E? τῷ] τοῦ ABe 23. 34 χινουμένῳ Be 24 τὸ] (pr.) τῷ A 

25 ὃν] ὧν E 26 χατὰ τὸ] χατ᾽ ὁ 21 εἰσί BDEc 28 μετεωρίσασα DE 

ἀφῇ] lac. 2 litt. D: om. E γν] mut. in ἀφῇ ἘΞ 29 ὅμως ¢ ἀφαιρεϑεῖσα be: 

ἀφαιρεϑεὶς B: ἀφαιρεϑὲν DE et comp. A 33 καὶ (alt.) om. Be 
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τοῦ [[λάτωνος Τ ἴμαιος ἀπέ 

yov, ἀλλ᾽ οὐ xa αὑτό: ε 

οἰχεῖον τόπον φερόμενον ἐπὶ 
τὸ πάντη τέλειον ἐν τοῖς οἰχεί 

δρισυοὺς ἀλλ 

δεῖται τούτων τῶν ὁρισμῶν. 

τελῶν 

ἀποδιδόναι, 

μήπ 
ἐπ᾿ eddetas χίνησιν χαὶ 
γίνεσϑαι χαὶ φϑείρεσϑαι ὄντων, βουλόμενος δὲ 

ἀπὸ τῆς χινήσεως ἐπεχείρησεν ἐχείνοις μὲν δειχνὺς ὑπάρχουσ σαν χίνησιν 
/ 

τὸ ἄνω 

Nw ᾿ 
EVOEWY οὐσαν 

\ 

χαὶ 
€ ~ \ ὃ 

ὁμολογεῖ χαὶ 

εἶδος τὸ αὑτοῦ φέρ 
5 
Ε ἔχειν τόποις, 

χάτω πρός τι 

χείνων υάλιστα χρὴ 

29 

υᾶλλον ὑπ τάρ- 13a 
Pee a 

ὃ ᾿Αριστοτέλης τὸ ἐπὶ τὸν 16 
ΟΕ 
NEO σϑα!. χαὶ ὃ ̓ Αλέξανδρος 

τοὺς 

τῶν χἰνήσεῶν ἐπιχειρεῖν βουλόμενος οὐ 90 

οὖν οἷδε OTE μὲν xat 6 ̓ Αριστοτέλης thy 
τῶν στοιχείων xal ἐν τῷ 

᾿ς ,ὕ͵ 

τούτων χωρίσαι τὰ οὐράνια 
oF 
a0 

τὴν γενέσει χαὶ φϑορᾷ πρέπουσαν, τῷ δὲ οὐρανίῳ τὴν ἀἰδιότητ τος δεχτιχήν. 
> ~ i a ΄ 

Απορεῖ δὲ πάλιν ὁ 

10 Ξ 
a 

‘ 

= 
~ 
_ 

/ 

ἔναρχος οὐχ ἀνάγχην εἶναι λέγων, εἰ τοῖς ἁπλοῖς 

φυσιχοῖς σώμασιν ἁπλᾶς ἀποδέδωχε τὰς οἰχείας χαὶ συγγενεῖς κινήσεις 7 
φύσις, ἤδη διὰ τοῦτο χαὶ ταῖς ἁπλαῖς χινήσεσιν ἁπλᾶ ἀποδεδωχέναι τὰ 80 

φυσιχὰ σώματα" οὐδὲ γὰρ σύνϑετον ταῖς συνθέτοις ἀπέδωχεν: ἦν γὰρ ἂν 

15 ἄπειρον αὐτῶν τὸ πλῆϑος: ἄπειροι γάρ εἰσιν αἱ σύνϑετοι χινήσεις. πρὸς 

δὲ ταύτην τὴν ἀπορίαν, οἶμαι, ῥητέον, ὅτι ταῖς συνϑέτοις χινήσεσιν σύνϑετα 
ἀποδέδοται τὰ φυσιχὰ σώματα οὐ τῷ ἄπειρα εἶναι: οὐδὲ γὰρ αἵ σύνϑετοι 

- 

τῷ 
’ v ~ Vs 4% ΄ 

χινήσεις ἄπειροι τοῖς εἴδεσιν, εἰ πάλιν χαὶ πάλιν ὥσπερ τὰ σώ- 8ῦ 
Ἃ \ σ , A ~ , , 

UaTa χἂν γὰρ ἕχαστον σύνϑετον σῶμα πολλὰς χινῆται συνϑέτους χινήσεις, 
> > ~ W ~ 5 ~ v 

ἀλλ οὐχ ἀπείρους τῷ εἴδει, ἀλλ, τῷ ἀριϑυῷ χατὰ τὸ ἐπ᾽ ἄπειρον" 

ει ἄπειρα εἶναι τῷ dou τὰ χινούμενα, εἰ 
> > ΄ » ‘ 

ὅπερ οὐχ avayxal Un ἄρα χαὶ 

αὐτὰ τῷ én’ ἄπε 

νάρχου 

wot Ooxet* εἰ 

τοῦ 

ξ τοῦ Ξε 

bo 

λύει τοίνυν 

ἢ: ἢ μὲν 
σῶμα διὰ 

ἀλλ οὐχ ἁπλῇ" 
ἐπιχρατ ἐν 7 

5 

> 

εἰ 

30 οὖν" 
v 
ἔστιν 

γραμμὰς 

ὕδατος χαὶ 

φύσιν ἔχειν χίνησιν 

τρον. 

τῷ ἔνστασιν εἴτε Ὁ}: UY 7 WOV 

τὸ σύνϑετον γεγονὸς 

τε ἁπλοῦ χαὶ τοῦ 

ὃ ἕν ἤδη χαὶ 

1 Τίμαιος] 63a sq. 

αὐτοῦ ABDE 

Eat DE!: διελεῖν E? 

DEA?b: ἀπιστεῖ A'Be 

16 χινήσεσι BDEc 1 

διὰ ymetpa εἶναι 
ταῦτα ἄ in 

24 23 ἀπαντᾶν E 

piv—ody any (29) om. DE 

μὲν om. Ὁ 

χάτω] τὸ χάτω Β 

ὃ οὐ ac (in b om. in edit.): om. ABDE 

10 οὐρανίῳ DEb: 

ὃ δὲ ᾿Αλέξανδρος εἴτε 
Ξ i 

ἕν ἐστι, 

συνϑέτου χίνη 

ὃ ᾿Αλέξανδρος 
γὰρ ἁπλῆ χαὶ μία, ἢ δὲ 

ε 

aT 

ταύτην ἄλλως 

Sov 1 

τοῦ ὃξ 

μία οὐ πάντως ἁπλῇ" 

᾿ 
2 Ν» “ὴς 
εχόξζα 

ς 

πρὸς τοιαύτην ὑπαντᾶν 

ἑνὸς μία ἢ χίνησις, ἣ 
σις μία γὰρ χαὶ ἣ τοῦ 45 

ἀν >) 4 id ~ ΄ 354) 

λέγων: xdv μία ἢ τοῦ συνϑέτου, ἀλλ 

λοῦν: ὥστε χαὶ τοῦ συνϑέτου μία μέν, 

ὃὲ χαὶ ἁπλῆ. ἀλλ᾽ οὐχ ὡς συνθέτου, ἀλλὰ χατὰ τὸ 
τῷ συνθϑέτῳ πλείους αἱ τῆς χινήσεως ἀρχαί, διὸ χαὶ 5 

χαὶ ταῦτα τοῦ Ξενάρχου" “φέρε δὲ χαὶ δύο ὑὲν εἶναι 

τήν τε περιφερῇ χαὶ τὴν εὐϑεῖαν, τῶν δὲ τεττάρων, 
"» la σ 

ἀέρος χαὶ πυρός, ἕχαστον, ἐπειδὰν ᾧ, χυρίως χατὰ 
Ἁ \ = >QO_/ aA 3 \ , alt \ 

THY χατὰ τῆς εὐϑείας- ἀλλὰ τί δὴ χωλύει χαὶ τούτων 10 

2 χαὶ om. E 

οὐρανῷ ABe 

ἁπλῶς E 

εἶναι E*b: οὐ τῷ ἄπειρα 

ΟΣ ΕΣ 
οὐ διὰ τὸ 

24.25 ἡ αὖτ 

ras. breviore D: ὁ 

δὲ om. Be 

28 διὰ scripsi: quod Ὁ, 

14 σύνϑετον] σύνϑετα E 

ἄπειρα 

a y. 

αἀπειρὰ Elva ὁ 

— 3 αὑτοῦ K?: 

7 
4 

ἀπορεῖ 

6 om. Be 

6 6 om. Be 

ἀιδιότητα B 

8 χωρίσαι) δεῖ- 

11 

ἀποδέδωχεν DE 

εἶναι ABE!: χαὶ οὐ μᾶλλον 

19 χινεῖται ABe 

om. Ὁ 27 r 

31 ἔστι BDEc 

τὴ — κίνησις ἡ 

χαὶ ABe 
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΄ ΄ i) , ᾿ Oh | 2 , \ ΝΜ “ ‘ ΄ 
ὑποχειμένων χατὰ φύσιν εἶναι χαὶ τὴν ἐν χύχλῳ τινὸς ἤ τινων ἢ χαὶ παάν- 180 

τῶν αὐτῶν; οὐ γὰρ δὴ χαὶ τοῦτο προσυπεϑέμεϑα, μίαν εἶναι τὴν ἑχάστου 
χατὰ φύσιν" ἔστι δὲ οὐδὲ δυνατὸν προσυποϑέσϑαι- ψεῦδος γάρ ἐστι προ- 

φανῶς. Exdtepov γὰρ τῶν ἐν μέσῳ δύο τὰς χατὰ φύσιν ἔχει χινήσεις" 15 
5 τό τε γὰρ ὕδωρ ἐχ μὲν γῆς ἄνω φέρεται χατὰ φύσιν, ex δὲ πυρὸς καὶ 

ἀέρος εἰς τοὐναντίον, 6 τε ἀὴρ χάτω μὲν éx τοῦ πυρός, ἄνω δὲ ἐχ τοῦ 
σ᾿ a }}) 354) o A oe G7 C 4 ry. ~ ld ~ ‘ , 

ὕδατος. ἀλλ ὅτι μὲν προὐπεϑέμεϑα, μίαν εἶναι τῶν ἁπλῶν χατὰ φύσιν 

χίνησιν, δῆλον, τοῦ ᾿Αριστοτέλους εἰπόντος ἜΒΗ μὲν γὰρ ἐνδέχεται τὴν 30 
ἄλλου χαὶ ἑτέρου: xara post δὲ ἀδύνατον. εἴπερ μία Exdotov χίνησις ἣ 

10 χατὰ φύσιν τῶν ἁπλῶν. ὅτι ὃὲ τὰ μέσα στοιχεῖα οὐχὶ δύο χινήσεων 
SE ONS Wee qQ? Cae eee ΣΝ Ὄπ" - / ; Ce ΄ 5. Ζ 4 

ἀρχὰς cyst xav αὗὑτα, ἐντεῦϑεν δῆλον" χοῦφος μέν ἐστιν ὁ ἀήρ, ἔλαττον 
SEAT ν ὑεῖς - 2 \ ἃ or / v pa, S\ ΄ ~ ce Xx 2 \ \ "- 

δὲ ἣ τὸ πῦρ, χαὶ τὸ ὕδωρ βαρύ, ἔλαττον δὲ ἥπερ ἣ γῆ H δὲ ἐπὶ τὸ 5 
χάτω τῷ ἀέρι χαὶ 

΄ 

πὶ τὸ ἄνω τῷ ὕδατι Bia xat οὐ χατὰ φύσιν ὑπάρχοῦσῃ 
\ 9\ \ Y> 5 a7 

τὸ δὲ μᾶλλον χαὶ ρῶς οὐχ ἀμείβει τὰ εἴδη. εἰ δέ τις βούλοιτο μίξει 
> 

7 

δὴ ΓΟ 

15 τοῦ ἐναντίου τὸ μὲν ἧττον εἶναι χοῦφον, τὸ δὲ ἧττον βαρύ, ἐρεῖ ταῦτα μὴ 

εἶναι χυρίως ἁπλᾶ, ὅπερ χαὶ τῷ ᾿Αριστοτέλει δοχεῖ, ἀλλὰ χινεῖσϑαι μὲν 30 
t ’ ‘ 

ὡς ἐπίπαν χατὰ τὸ ἐπι Saeco ἐνίοτε δὲ χαὶ ἐπαμφοτερίζειν. τὸ γὰρ 
3 ἐπ 

πλοῦν σῶμα τοῦ μὴ ἁπλοῦ τούτῳ χωρίζεται τῷ μιᾶς φύσεως ἀρχὴν ἔχειν, 
χαὶ διὰ τοῦτο ἴσως ὁ ᾿Αριστοτέλης ὡς περὶ δυεῖν διαλέγεται τῶν ἁπλῶν 

ς τίϑησίν 85 
- 

20 τὰ πολλά. ταύτας μὲν οὖν τὰς ἐνστάσεις τοῦ ets ἐν τούτοι 
΄’΄ τε χαὶ διαλύει ὁ ᾿Αλέξανδρος. λέγει δὲ © 

ἘΠε' 
ὃ Ξέναρχος τοιαύτην" 

“τὴν χύχλῳ χίνησιν ἀδύνατον ἁπλοῦ ine “elven χατὰ φύσιν, εἴπερ ἐν 
υὲν τοῖς ἁπλοῖς σώμασιν ὁμοιομερέσιν οὖσιν ἰσοταχῆ πάντα τὰ μόριά ἐστιν" 
ἐν ὃὲ τῷ χύχλῳ τὰ πρὸς τῷ χέντρῳ ἀεὶ βραδύτερα τῶν πρὸς τῇ περι- 40 

με ’ > ες > ~ δ αν = ’ 2: ’ ~ >I 4 

25 φερείαᾳ ἐστίν, εἴπερ ἐν τῷ αὐτῷ γρόνῳ ἐλάττονα χινοῦνται διάστασιν: ἀλλὰ 

oo ἐν σφαίρᾳ of περὶ τοὺς πόλους χύχλοι βραδύτερον χινοῦνται τῶν πόρ- 

ρωϑεν χαὶ τάχιστα πάντων ὃ μέγιστος τῶν παραλλήλων. ῥητέον δὲ χαὶ 

πρὸς ταύτην, οἶμαι, τὴν ἀπορίαν, ὅτι ὁ μὲν ᾿Αριστοτέλης τὴν χύχλῳ χίνη- 45 

σιν ἁπλῆν εἶπεν τὴν χατὰ γραμμὴν χυχλιχὴν γινομένην μίαν ἑνός: ὃ δὲ 

80 ἀπορῶν λύγος πολλοὺς ἐν σφαίρᾳ χύχλους  ἀνισοταχεῖς λαβὼν χαὶ πάλιν 145 
ἐν ἐπιπέδῳ χύχλῳ τοὺς μὲν πρὸς τῷ χέντρῳ, τοὺς O& πρὸς τῇ περιφε- 
ρξία, ὡς μίαν τὴν Ex πάντων χίνησιν σύνϑετον πειρᾶται δειχνύναι χαὶ οὐχ 

ἅπλην" ἐπεί, ὅτι γε ἢ χαϑ' Exactov χύχλον τῶν ἐν τῇ σφαίρᾳ χίνησις ὅ 
- ΄ - > \ ΄ Qo & 5 ~ ~ 3 I~ 3 > , 

απλὴ ἔστι “AL 7 χαὺ ἔχαστον τῶν ἐν τῷ χυχλιχῷ ETLTEOW, οὐχ AVION XE" 

2 προσυπεϑέμεϑα ADE!: προυπεϑέμεϑα BE%ec 3 προσυποϑέσϑαι ADE!: προυποϑέσϑαι 
BE?c 6 ἀέρος Be: τοῦ ἀέρος ADE te] τ΄ Be 9 ἄλλου εἶναι c 12 δὲ 

(tertium)] δ᾽ Be τὸ] e corr. E! 13 βίᾳ DEb: βίαιοι ABe 15 ἧττον εἶναι Ὁ: 

ἢ 6 corr. D: εἶναι ἧττον E: ἧττον ABe ἐρεῖς ὁ 19 ὡς περὶ] corr. ex ὧσπε- 

pel E? 20 ἐν] καὶ ἐν DE τίϑησι BDEe 21 te om. D 24 ἀεί] e corr. D 
26 σφαῖρα EA!: corr. A? βραδύτεροι A 29 eine BDEc 30 λόγος] corr. ex λό- 

yous E σφαῖρα ATE: corr. A? 31 χύχλῳ ABD: χύχλου Eb: χυχλιχῷ ὁ 

γε om. DE χύχλων E σφαῖρα Al: corr. A? 34 ἀνήρηχε Ε": ἂν εἴρηχεν A: 
ἂν εἴρηχε BDE'e: reflectitur Ὁ 

παν νὰ eee δ 
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\ \ \ Ld / i a ΄ \ \ > \ iA s ΄ 

χαὶ γὰρ ὁμοίως ἁπλῇ ἥ τε χατὰ τὸν ἀεὶ φανερὸν χύχλον γινομένη χίνησις 141 
e , ” , ΄ > 

xal ἢ χατὰ τὸν lonuepwov, χἂν ἢ μὲν βραδυτάτη ἐστίν, ἢ δὲ ταχίστη; 

χαὶ τῶν ἐν τοῖς ἐπιπέδοις τῶν χύχλων τούτων γραφομένων χύχλων Exdotov 10 

δμοίως ἁπλῆ ἣ χίνησις καὶ ἁπλοῦ σώματός ἐστι τοῦ χατ᾽ ἐχεῖνο τὸ μέρος" 

f- σι οὐδ ον εἶπεν ᾿Αριστοτέλης, ὅτι αἱ πολλαὶ χυχλιχαὶ χινήσεις ἁπλῇ μία 
χί χίνησίς ἐστιν ἣ ἁπλοῦ σώματος, GAN ὅτι ἣ ἁπλῇ χίνησις, ἥτις χαὶ μία, 

\ 

πάντως ἐστὶν ἁπλοῦ σώματος, χαὶ τοῦ ἁπλοῦ χαὶ ἑνὸς σώματος ἁπλῆ χαὶ 15 
ε σ \ ~ o » ~ ε CY > , 5 , 

ula ἣ χίνησις: ὥστε χαὶ τῷ ὅλῳ οὐρανῷ ὡς ἑνὶ ἀδιαιρέτῳ ἐφαρμόττειν 
, Ἃ ies 4 a ae = en > we a ‘ ς ore 2 Lp ca / 

tov λόγον, xdv εἰς wepy τις αὐτὸν διέλῃ, χαὶ ἐχάστῳ ἐφαρμόττειν: μόνον 
¢ \ a, ? σ 7 / ‘ ΄ γ΄ 

10 ὡς περὶ μιᾶς χινήσεως xa? ἕνα χύχλον vee ληπτέον τὴν ὑπόϑεσιν. 
7 \ 

ἐν τούτοις μέμφεται Ξέναρχος, ὅτι περὶ φυσιχῶν διδάσχοντες 20 

αϑηματιχὰς τὰς ἀποδείξεις ποιούμεϑα γραμυῶν εἴδεσι προσχεχρημένοι, 

τὰν τὰς αἰτίας τῶν ἁπλῶν χινήσεων τῶν ἁπλῶν γραμμῶν ἀπαρτῶμεν. 

ρώμεϑα ταῖς γραμμαῖς, τῷ ὄντι παρηλλάττο- 

15 μὲν (av) τοῦ σχοποῦ εἰ δέ, πάσης χινήσεως χατὰ διάστασιν γραμμιχὴν 2% 

on @- a ς ὰᾶς S&S γινομένης, τῆς μὲν ἁπλῆς χατὰ ἁπλῆν, τῆς ἔτου χατὰ σύνϑετον, 
εἰς δεῖγμα τῆς τῶν. χινήσεων ee παρεϑέμεϑα τὰ τῶν διαστάσεων 

» 
{ Φ 

+ Os 5 εἰ γὰρ ταῖς γραυμαῖς 
-< 
a φρ R τοῦ πῶς μαϑηματιχῶς τὰ φυσιχὰ δειχνύναι λεγόμ. 

χαὶ ὃ φυσιχὸς χρῆται χαὶ ὁ μαϑηματιχὸς ὡς wh ἐπιφανείαις χαὶ σώμασιν. 30 
> \ 

20 οὐ τὸ γραμμαῖς ἁπλῶς χρήσασϑαι uadyuatixoy ἐστιν, ἀλλὰ τὸ μαϑηματι- 

χῶς χρήσασϑαι. 
= ~ τ cmp, > ΄ \ \ ΄ \ ~ 3 ry 

Ταῦτα μὲν ὁ Bévapyos ἀντείρηχεν πρὸς tas ὑπὸ τοῦ ᾿Αριστοτέλους 
- ξ c ld παραληφϑείσας ὑποϑέσεις. τῶν δέ τις ἐφ᾽ ἡμῶν δόξης, ὡς ἔοιχεν, ϑηρατὴς 

τῶν τε Ξενάρχου τινὰς ἐνστάσεις προ νεῖν χαὶ ἄλλας τοιαύτας ἀϑροίΐσας 85 

25 χατήγορος ἀνέδυ τοῦ τ - σχοπὸν μὲν τὸν ὅλον ἐνστησάμενος, ὥς 

φησι, φϑαρτὸν ἀποδεῖξαι τὸν χόσμον ὡς ἔπαϑλόν τι μέγα παρὰ τοῦ ὃδη- 
a 

μιουργοῦ ληψόμενος, εἰ eet, ae αὐτὸν ἀποῦδεί es δημιουργόν, WI 

δενὸς δὲ ἀφϑάρτου. διὰ ταύτην ν δὲ τὴν προϑυμίαν τοῖς ἐνταῦϑα λεγομένοις 40 

ὑπὸ τοῦ ᾿Αριστοτέλους ἀντιλέγειν προτίϑεται διὰ πολυστίχων βιβλίων οὐ 
80 μόνον τῷ Be χαταπλήττειν ἐλπ Ge τοὺς ἀνοήτους, ἀλλὰ χαὶ ἀποτρέ- 
a oiuat, τοὺς πλείστους χαὶ μάλιστα τοὺς χαϑαριωτέρους τῆς τῶν drw- 

λυγίων ee ρων ἐντεύξεως: ὥστε ἀνεπίχριτα μείναντα τὰ γραφέντα ex 45 

τοῦ πρὸς ᾿Αριστοτέλην μόνον ἀντειπεῖν τοσαύτας σελίδας δόξαν σοφίας 
παρασχέσϑαι τῷ γράφοντι. | ἐγὼ δὲ οἶδα τὰ τοιαῦτα τῶν τολμημάτων, [4b 

35 ὥσπερ τοὺς ᾿Αδώνιδος χαλουμένους χήπους, ἀνϑεῖν παρὰ τοῖς ἀνοήτοις 

δόξαντα, ἐν ὀλίγαις ἡμέραις ἀποσβεσϑέντα. xat wor τὴν ᾿Αριστοτέλους 

6 ἢ] corr. ex ἡ E? ἁπλοῦ ABb: ἁπλοῦ ἑνὸς DE 9 χαὶ] χἂν ABe ἐφαρμόττῃ ὁ 

bid. ΚΒῸ 14. 15 παρηλλάττομεν DEb: παραλλάττομεν ABe 15 ἂν addidi: om. 

ABDEc 19 ὡς zai] ὡς ὁ 22 ἀντείρηκεν A: ἀντείρηχε BEc: ἀντίρηχε D 

ὑπὸ om. DE 23 τις] Philoponus ἔοιχε BDEce 24 te] tov ὁ ὑποβαλλόμενος 

BDEc 25 ἐνιστάμενος ὁ 27 μόνον D 29 τοῦ om. Be 31 χαϑαρειοτέ- 

ροὺς ὁ 31. 82 διωλυγίων] διὸ λογίων E: διολυγίων D 33 Ἀριστοτέλην E: comp. 
‘ 

A: Ἀριστοτέλους B: Δριστοτέλει Ὁ σελίδας} -ελ- evan. D 36 zat ἐμοὶ ς 



26 SIMPLICIL IN L. DE CAELO 12 [Arist. p. 26929] ; 

\ 5» - , { ΄ ‘ " 2 \ ν». od Περὶ οὐρανοῦ πραγματείαν σαφηνίσαι προϑεμένῳ χατὰ τὸ δυνατὸν ἔδοξε 14d 
μὴ παριδεῖν τὰς τοῦδε τοῦ ἀνδρὸς ἐνστάσεις ἐνοχλούσας τῶν μὲν πεπαι- ὁ 

δευμένων οὐδένα, τῶν δὲ ἀπαιδεύτων τούς τε ἀεὶ ξένοις χαίροντας χαὶ τῶν 
5 > " ~ ~ ΄ » ~ 

παλαιῶν ἀνδρῶν ταῖς εὐχλείαις βαρυνομένους χαὶ ἔτι μέντοι τοὺς ϑεοσεβεῖν 
Ὑ > , Ss 5 ‘ 5 \ Ἀ ΄ ΄ σ - atts / 5 οἰομένους, Edy τὸν οὐρανὸν πρὸς ὑπηρεσίαν, ὥς φασι, τῶν ἀνθρώπων γε- 10 

’ 5 Vv 

γονότα μηδὲν ἐξαίρετον ἔχειν πρὸς τὰ ὑπὸ σελήνην νομίζωσιν χαὶ Naat 

ὁμοίως τούτοις ὑπολαμβάνωσιν. οὗτοι γὰρ συνηγορεῖν αὐτῶν 
περὶ ϑεοῦ δόξῃ τὰς ἐνστάσεις ταύτας οἰόμενοι διὰ μεγάλης ἄγουσι τιμῆς 

\ sy DNS “ἊΝ ~ > , κ᾿" " - 
οὐδὲν μὲν οὐδὲ τούτων εἰδότες οὐδὲ τῶν Ἀριστοτέλους ἔτι μᾶλλον, πρὸς 1ὅ 

5 35 ~ \ ΄ - 

10 ἃ τολμῶσιν αὐτὰς ἐνίστασϑαι, ἀλλήλοις δὲ ϑρυλλοῦντες χαὶ πρὸς ἡμᾶς 
4 [τὰ - ΄ 5 - 

γεανιευόμενοι, ὅτι τὰ τῶν φιλοσόφων ἀνατέτραπται δόγματα. τούτων οὖν 
7 ~ 5 ~ > 5 

etvexa χαὶ τῶν εὐχολωτέραν ἐχόντων τὴν ἀχοὴν zal tod τὴν ᾿Αριστοτέλους 
1 \ -~ \ Vv » \ 

rept τοῦ παντὸς ἔννοιαν ἐπὶ 20 - 
‘ 

/ 
Ξ Ψ 

Περὲ οὐρανοῦ πραγματείαν χαὶ τὴν ϑεοσεβῇ 

ειναι S&S 

~ >) ΄ ΄ δεν, Vn » \ Ud 

ς παλαιᾶς εὐχλείας μένειν ἀνέλεγχτον ἔδοξέ wor χαὶ ταύτας προ 

15 τὰς ἐνστάσεις χαὶ διαλῦσαι χατὰ τὴν ἐμὴν δύναμιν: οἰκειότερον γὰρ ἐφάνη 

τὸ τοῖς ὑπομνήμασι τῆς πραγματείας συντετάχϑαι καὶ τὰς ἐνστάσεις χαὶ > 

τὰς λύσεις αὐτῶν. εἰ δέ που φανείην πρὸς τὸν ἄνδρα τοῦτον τραχύτερον 2% 
i ᾿ 

- , . Vv wv 

ἀπορρίπτων τ τυ; μὴ νεμεσήσῃ ts’ οὐ γὰρ ἔστι μοί τις πρὸς τὸν ἄνδρα 

ριλονειχία, ὃν οὐδὲ ϑεασάμενος odd πώποτε: ἀλλὰ πρῶτον μὲν ἐμμελῇ 

20 δίχην ἄξιον ἐπιτιϑέναι τς τῷ παρὰ ΠΑ δ. μὲν χαὶ τῶν ἐξηγη- 
~ >) ~ Cc [4 Vv » , , ἘΝ >) \ 3 A τῶν αὐτοῦ μαϑόντι, ve τι ἄρα περὶ τούτων μεμάϑηχεν" οὐ γὰρ ἀπὸ 80 

Μενάνδρου χαὶ ᾿Πρωδιανοῦ χαὶ ~ 7 om 4 , 

χαὶ τῶν τοιούτων Frey ἡμῖν ἀχρ!βέστερον 

᾿Αριστοτέλους τὰ περὶ τε φύσεως τῶν ὄντων πεπαιδευμένος: χαὶ ὅμως 
> οὐχ αἰδουμένῳ περὶ ᾿Δριστοτέλους ἹΠΠ ΠῚ , ὃν αὐτῆς lee τῆς δεινότη- 

bo σι τος, μᾶλλον G& πατέρα χαλῶν τις οὐχ ἂν ἁμάρτοι, χαὶ ὅτι δεινὸς συσχιάσαι Bd 
τῇ ἀχλύι τῶν παραλογισμῶν τὴν ἀλήϑειαν, χαὶ ὅτι τῷ ποιχίλῳ τῆς συμ- 
πλοχῆς ὃ δεινὸς ᾿Αριστοτέλης συνεσχίασε τὴν ἀλήϑειαν, του το δὲ χαὶ 
ὡς σοφώτερος αὐτοῦ χαὶ τῶν ἐξηγητῶν αὐτοῦ βρενϑύεται. ἔπειτα ἔδοξέ 

wor χαλῶς ἔχειν τοῖς ὑπὸ τῆς τούτου ϑρασύτητος εἰς χαταφρόνησιν τῶν 40 

80 ᾿Αριστοτέλους ὑπαγομένηις χαὶ ταύτῃ βοηϑεῖν τῷ κατάπτυστον αὐτοῦ 
δειχνύναι τὴν χενόδοξον ἀπαιδευσίαν. πρώτην. τοίνυν ἔνστασιν 

οὗτος πρὸς τὰς προληφϑείσας τοῦ ᾿Αριστοτέλους ὑποϑέσεις τέϑειχεν and 

δια- 

Qo Ru < 
a= 

[Ὁ] 

τῶν Ξενάρχου πὰρεφϑαρμένην τοιαύτην" εἰ αἱ διάφοροι χινήσεις ὑπὸ 45 

φόρων γίνονται φύσεων, ἀποχληρωτιχὸν ἂν εἴη τὸ μὴ χαὶ τῶν αὐτῶν χινή- 
35 σεων μίαν χαὶ τὴν αὐτὴν εἶναι φύσιν" ἐπεὶ οὖν γῇ χαὶ ὕδωρ ἐπὶ τὸ Iba 

χέντρον ἄμφω χινεῖται, τῆς αὐτῆς ἂν εἴη φύσεως χαὶ τοῦ αὐτοῦ εἴδους" 
ὁμοίως ὃὲ χαὶ πῦρ χαὶ ἀὴρ ἄμφω πρὸς τὸ ἄνω φερόμενα " ὥστε χαὶ 

συλλογισμὸν αὐτῷ γίνεσϑαι τοιοῦτον: γῇ χαὶ ὕδωρ ἁπλᾶ ὄντα σώματα χαὶ 

4 τῇ εὐχλείᾳ Be 6 νομίζωσι BDEe 7 αὑτῶν ¢ 10 αὐτὰς seripsi: has instan- 
tias Ὁ: αὗται ADE: οὗτοι Be ϑρυλοῦντες ὁ 14 ἀνέλεχτον Β προϑῆναι A 
15 χατὰ] xal χατὰ DE: corr. E? 19 othovexeta B 25 ἁμάρτῃ Ὁ 20 ὅτι] 
et Tt c ποιχίλῳ]} παραλογισμῷ DE 28 ὡς] 6 A dl πρῶτον Β 
37 ὥστε --- φερόμενα (p. 27,1) om. c 38 γίνεται B 
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» , ek ~ >, ~ » , - 
ἐπὶ τὸ μέσον ἄμφω φερόμενα ὑπὸ τῆς αὐτῆς ἂν χινοῖτο φύσεως χατὰ τὸν Lda 

᾿Αριστοτέλην: τὰ δὲ ὑπὸ τῆς αὖτ 
ἐστιν ἣ ἄρα γῆ χαὶ τὸ ὕδωρ x 
ἐναργῶς ἄτοπον εἶναί φησιν, εἴπερ tO μὲν ξηρόν 

δὲ τούτοις ἄξιον ἐπιστῆσαι πρῶτ 

χληρώσε ws αὐτοῦ σαφῶς εἰπόντος 
\ 

vos χαὶ ἁπλοῦ χίνησιν & τὴν 

διαφόρους χινήσεις ὑπὸ Ono ρύρων 

[. 

ὡς ὅμο 
x ἣν αὐτὴν εἶναι φύσιν, ὅπερ 

ἀχολουϑίας συναίσϑησις. 
ς 10 ὡς 

, 

τὸ χάτω χίνησις χαὶ πά 

τε τῆς γῆς χαὶ τοῦ ὕδατος" 

τούτῳ τς περιφύεσθαι χαὶ 
" 

18 τὸ δὲ ὕδωρ οὐ πρὸς τὸ χέντρον 

φύσιν 

λογούμενον ἀποχληρωτιχὸν εἶπεν 

λιν 4 ἐπὶ τὸ ἄνω, ἀλλὰ 

~ ~ ~ , 

ys φύσεως χινούμενα ὅμοφ φυὴ χαὶ ὁμιοξιὸ 9 

‘ ~ 

ατὰ ταῦτα τοῦ αὐτοῦ ἐστιν εἴδους. 
fee \ a\ 

E6TL, TO OF 
, ’ ,ὔ ~ A 

OV WEY, τις χρεία του βάρους 

10 ~- 

w 2 / Ἁ ΄ ς»"»μ-»" 

τοῦ Ἀριστοτέλους τὴν μιᾶν χα ἁπλῊν 

κε ,ὔ 7 > . ~ ‘ ‘ 

εἶναι σώματος, Ww αἀχολουῦεῖ. τὸ τὰς 
5 9 ΟΝ > NS ee 1 As 

ytvest αι GUGEWY * OUTOS OF τοῦτο λαβὼν 

\ \ \ ~ > ὦ ΄ 
τὸ μὴ χαὶ τῶν αὐτῶν χίνη SEMY 

UA 15 

ν 

πειτα. 

» 

ATOTOV 

σ 
ih Nd x 
tEOY OF, € χαν τῷ 

‘ 

τῷ εἴδει O19 φοροι 
arr λ ΄ σ᾽ ᾿ 
14 TO χξντρὴν LETHAL χαὶι πρὸς 

τοἰστηαισὶ 7 ἰστασῦαι τοῖς 

ἀλλ 

ἄλλοις. ἐμ ον ‘os, 20 
> > 5 
ἐπιπολά CAEL 

e ΄ 

ὁρμήν, 
ἘΝ \ 
tO χαι τῇ γῇ ual ἐπὶ ταύτης 

>] =e ~ 

ὀχεῖσϑαι. πῦρ 

τῷ 

0 ο 

90 

eyo 

οἴεται, 

5 \ as , + Q / 

πρὸς a οὐ γὰρ δύο μόνα εὐθείας 

ὡς 

pS 

20 οὗτος τὸ ἄνω χαὶ τὸ χάτω χαάτερον 

gitar’ διὸ χαὶ τέσσαρα τὰ ἐπ’ UEVOL ich χάτω 
/ 
Ξ = VEL χέντρον χαὶ tay διαιρου- 

w εἰς THY γατουυξνὴν 
2 2? 
ts τὴν ἐπὶ τὸ 

΄ χοῖλον τοῦ ὑπεχχαύματος" KATH YE ταῦτα οὐ τὴν 

αὐτὴν χίνησιν τὸ ὕδωρ χινεῖται χαὶ ἢ 7 ? 

Ψ. 

1 hey 

σιν νῦν ὃ ᾿Αριστοτέλης ἀρχὴν 

) σ 2 \ \ i N > \ \ » \ 5 "τς \ 

χαῦ ὅσον ἐπὶ τὸ χάτω Ἢ ETL TO ἄνω THY αὖτ οἱ τις utvetovar, χαὶ 
(οὐ 

φυ 

χατὰ τόπον λαμβάνει, ὡς δηλοῖ λε- 

οὖσιν ἂν τὴν αὐτὴν ἔγοιεν γὰρ τὴν - Ἢ THY ἔχοιξν. Ἱὰρ τῇ 
~ 

χινήσεως οὐ τῆς τυχούσης ἀλλὰ τῆς 
γὰρ τὰ 

χατὰ 

γῶν “πάντα φυσιχὰ σώματα χαὶ μεγέϑη xa? αὑτὰ χινητὰ λέγο- 
ry ‘ ὶ i i 

Et usy εἶναι τόπον" 
πᾶσα. δὲ 

\ Thy γὰρ φύσιν χινήσεως ἀρχὴν εἶναί φαμεν 
5 ~ [4 ΟΞ \ , δ 560 ~ “Ἃ , oy δ. 5 a 

αὑτοῖς" χίνησις, ὅση χατὰ τόπον, 7 εὐϑεῖα Ἢ χύχλῳ Ἢ Ex τούτω 
(Ω 
OU 
͵ 

ΔΝ ὩΣ s 5 A ΔΛ 

δῆλον, ὅτι χαὶ τὰ τὴν airgy χατὰ τόπον χίνησιν ἔχοντα χαὶ Ov 

ἀλλ 
¢ , σ \ Dion ne οςς κι Ms aN v Ἃ 70 τ ὦ 

ὑγρά: ὅσον γὰρ ἐπὶ ταῖς τοιαύταις διαφοραῖς χαὶ λίϑος ἂν εἴη λίϑου διά- 

ee Ν 

μιχτὴ . σιν 
4 ~ 5 

ἂν τὴν αὐτὴν ἔχοι χατὰ τὸ νῦν λεγόμενον" οὐχὶ τὰ ξηρὰ ὁμοίως 7 

φορος τὴν φύσιν χαὶ βῶλος βώλου χαὶ ὕδωρ ὕδατος. εἰ ὃὲ χαὶ πάντα 

ἠχολούϑησε τῷ τὰς διαφόρους χινήσεις ὑπὸ διαφόρων γίνεσϑαι φύσεων, 

τοῦτο δὲ ἀληϑὲς παντὸς μᾶλλον, πῶς ἄτοπα τὰ ἀχολουϑήσαντα συμβαίνει: 

1 χινῶτο Ὦ: 

DE 

ἔπειτα Ott E*b 

Li 

χενώτω ΕΠ: corr. ΕΠ: mg. χινεῖται KE? 

9 εἶπε BDEc τὸ] τῷ ΑΒ 

12 διάφοροι DEb 

om. ABbe 18 οὗτος om. Ὁ 

4 δὲ] δὴ Ὁ 
DEb: ἀχολούϑων 

(pr. ) DEb: 

χά (zw | ἄνω B 

6 τὴν] τὸ 
ABe 

ABe 

21 

11 ἀχολουϑίας 

> διάφ φορος ABe 16 x 

19 yéyove BDEc 

28 

zal ; 
ἐπ᾿ 

ἐν c om. 

." 
-9 

30 

95 

ρατουμένην Ὁ: 

cum Arist. 208010 

περατουμένης ABDEc 24 λέγει E 

30 χαὶ ta] κατὰ DE: 

φαμὲν εἶναι 

del. ἘΞ αὐτὴν] αὐτὴν χίνησιν DE: 

corr. E? 

πάντως E?: 

31 4] xale 

haec b 

32 γὰρ] γὰρ ὁμοίως DE λίϑου om. Β 33 πάντα] 
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αληϑεῖ γὰρ οὐχ | ἕπεται ψεῦδος, ὡς μεμαϑήχαμεν. GAN οὗτος ὡς ὅμολο- 1δν 
γούμενον λαβών, χαὶ ὅτι διάφορα τὴν φύσιν ἐστὶν ὕδωρ χαὶ 1 τὸ μὲν 
ὑγρὸν ov, ἢ δὲ ξηρά, χαίτοι μὴ χατὰ ταῦτα νῦν τῆς φύσεως λαμβανομένης, 
χαὶ ὅτι τὴν αὐτὴν χίνησιν χινοῦνται τὴν ἐπὶ τὸ χάτω, χαίτοι μηδὲ τοῦτο 5 

~ fa ‘ v -"" ἢ “ ΄ 7 ὃ χατὰ τὸ αὐτὸ ἔχοντα, δεύτερον ἐπάγει συλλογισμόν, ᾧ xal ἐν τοῖς ad νὴ 
σ ~ . χαταχέχρηται, ToLodtov’ εἰ τὰ διαφύρου φύσεως ὄντα ὥσπερ 7% χαὶ ὕδωρ 

ἣν αὐτὴν ἐνδέχε ται χινεῖσϑαι αν σὺν ἀντιϑέσει, φησίν, ἀντιστρέφων 
ao psiss τὰ διάφορα χαὶ μὴ τὴν aor χινούμενα χίνησιν οὐδὲν ee 6.9- 10 

~ > ΄ Puy εἶναι, ὥστε. χἂν 6 μὲν οὐρανὸς χύχλῳ Beli, τὰ ὃὲ ὑπὸ σελήνην 
δῶν 2 δ 0 ~ ~ ia 

10 xat εὐϑεῖαν, οὐδὲν χωλύξει sec εἶναι τὸν οὐρανὸν τοῖς ὑπὸ ἄρ δε ίωι 
χαὶ ὁμοίως ἐχείνοις φϑαρτόν: εἰς τοῦτο γὰρ αὐτῷ πανταχοῦ σπουδάζει τὸ 

Ἰράμμα. γχαί ἐστι μὲν ἐχ τῶν εἰρημένων ἤδη πρόδηλος ἢ ἀτοπία τοῦ 15 
see > ξ΄ b) ‘ ΄ ~ C 

λόγου, st % φύσις ἀρχὴ χινήσεώς ἐστι τῆς κατὰ τόπον, ὡς χαὶ οὗτος 
ὁμολογεῖ. ἐπειδὴ δὲ πολύς ἐστιν τῇ σὺν ἀντιϑέσει χρώμενος ἀντιστροφῇ, 

15 οὐδὲν ἴσως χωλύει δεῖξαι μηδὲ τὴς ἀγωγὴν αὐτῆς ἐπιστάμενον αὐτόν. τὸν 
γὰρ λόγον ἐρωτήσας οὕτως “el τὰ διάφορα τὴν φύσιν τὴν αὐτὴν χίνησιν 20 

ἐνδέχεται χινεῖσϑαι, τὰ μὴ τὴν αὐτὴν χινούμενα χίνησιν οὐδὲν χωλύει᾽", 
ὅπερ ταὐτόν ἐστι τῷ τος ται; " ἀδιάφορα τὴν φύσιν εἶναι" πρῶτον μὲν 

\ 

‘ 
τὸ ἀρνητιχὸν μόριον οὐ προσέϑηχε τῷ ae ἐν τῇ λήψει τῆς ἀντιχειμένης 

ἱποφάσεως τῇ ἑπομένῃ χαταφάσει κατὰ τὸν διαλεχτιχὸν νόμον. εἰπὼν 9 
ς \ ς \ > Ἁ 3 ae ~ > \ ‘ > ’ ΄ Tap © thy αὐτὴν χίνησιν ἐνδέχεται χινεῖσϑαι᾽᾽ καὶ thy ἀντιχειμένην ταύτῃ 

τῇ ὑπο: ἄσει βουλόμενος ἀπόφασιν ae οὐχ εἶπεν “ἃ μὴ ἐνδέχεται 
τὴν αὐτὴν eee uveictar”, ὥσπερ ἐχρῆν εἰπεῖν τῷ τρόπῳ sooo vee ‘ 

s δέ τὸ ἀρνητιχὸν μόριον, ἀλλὰ “τὰ μὴ τὴν αὐτὴν χινούμενα χίνησιν ἐνδέχεται 80 
τῷ σι ἀδιάφορα. τὴν φύσιν εἶναι᾽. πῶς οὖν δυνατὸν τ σὺν ἀντιϑέσει ἀντι- 

στροφὴν γινώσκειν τὸν ἀγνοοῦντα τὴν ἀντιχειμένην ἀπόφασιν τῇ ἑπομένῃ 
τῷ ἡγουμένῳ χαταφάσει;: χαὶ τί λέγω τὴν σὺν ἀντιϑέσει ἀντιστροφήν; 

πῶς συλλογισμὸν ὁποιονοῦν δυνατὸν γινώσχειν τὸν ἀγνοοῦντα, πῶς ἐχ τῶν 

χαταφάσεων γίνονται αἱ ae ; χαὶ αὐτὸ δὲ τοῦτο ἠγνόησεν, ὅτι ἐπὶ 8ὅ 

80 τῆς ἐνδεχομένης ὕλης, ἐφ᾽ ἧς οὐδὲν μᾶλλον ἕπεται τὸ τιϑέμενον ἕπεσϑαι 
ἢ τὸ ἀντιχείμενον αὐτῷ, οὐχ ἔχει τὸ ἀναγχαῖον ἣ σὺν ἀντιϑέσει ἀντι- 

στροφή. τοιοῦτον γοῦν τὸ ἑπόμενον ὃ τοιοῦτος ἔλαβεν, ὡς τὸ ἀντιχείμενον 

μεμαϑήχαμεν DEb: μεμάϑηχεν ABe 2 Ὑη1: ἢ THA 3 ταὐτά DEc 

7 κίνησιν om. Be ὃ διάφορον A 9 μὲν ὁ E χινεῖται AE!: corr. E? 

11 αὐτῷ DE: suab: αὐτὸ ABe 14 ἐστι BDEce 15 tows] ὦ e corr. D 17 ἐνδέ- 

χεσϑαι B 18 ἀδιάφορον B post μὲν add. οὖν ἘΣ 20 χαταφάσει E*b: ἀπο- 

φάσει ABDE! 21 χαὶ -- χινεῖσϑαι (23) om. AB 21. 22. 23 χαὶ τὴν τῇ καταφάσει 

ταύτῃ ἀντιχειμένην ἀπόφασιν βουλόμενος λαβεῖν οὐχ ὥσπερ ἐχρῆν εἶπεν τὰ μὴ ἐνδεχόμενα 

ὃ 
τὴν αὐτὴν χίνησιν χινεῖσϑαι τῷ χτλ. c 23 προστιϑέντα E: evan. D: προστι seq. 

ras. A: πρός τι B: προστιϑεὶς ὁ 25 τὴν (alterum)] τῇ E ἀντιϑέσεως B 

. 26 ἀντιστροφὴν] ἀντιϑέσεως mut. in ἀντιϑέσει m. sec. A? 26 τὸν] τὰ A 
τοῦ ἡγουμένου ς χαταφάσει)] χατὰ φύσιν Β et comp. A τὴν] corr. ex 

E? 28 τὸν] ta AB 32 γοῦν] οὖν ἐς 6 τοιοῦτος ΑΒ: iste Ὁ: οὗτος DE 

bo τῷ 

οι 

a at aj 
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αὐτῷ μᾶλλον ἔπεσϑαι τῷ ἡγουμένῳ ἥπερ αὐτὸ τὸ ληφϑέν- τοῖς γὰρ δια- 15> 

φόροις τὴν φύσιν μᾶλλον a τὸ μὴ τὴν αὐτὴν χίνησιν ἔχειν ἀλλὰ 41 popats τῇ φ " επξε τ μη ty τὴ vi} eye Li, 

>I ΄ ’ > v ~ > 

διάφορον ἥπερ τὸ τὴν αὐτήν. τούτου δὲ οὕτως ἔχοντος οὐχέτι τῷ ἀντι- 

χειμένῳ τοῦ ἑπομένου ἀναγχαίως ἕπεται τὸ ἀντιχείμενον τοῦ ἡγουμένου, 
σ c \ > ΄ > . > ~ 5 \ ~ ~ Ἃς Yee ΄ re 

5 ὅπερ ἣ σὺν ἀντιϑέσει πὐτιστμοοτ ἀπαιτεῖ, ἀλλὰ μᾶλλον αὐτὸ τὸ ft egos 45 

τῷ δῦ Uy τὴν any ἔχειν χίνησιν μᾶλλον ἕπεται τὸ διάφορα τὴν φύσιν | 
Ἁ , 

εἶναι ἥπερ τὸ τὰ αὐτά. τάχα δὲ οὐχ ἄτοπον ὀλίγα διὰ τοὺς ὀψιυαῦε- 16a 
~ Ἕ ~ . / \ 

στέρηυς προσϑεῖναι. ἰστέον οὖν, ὅτι ἐπὶ τῶν ἐνδεχομένων, ef μὲν οὕτω 

ληρϑῇ τὸ ἑπόμενον ὡς παντὶ τῷ ἡγουμένῳ χαὶ ὑπάρχειν δυνάμενον χαὶ beeveal t ὶ | t H { i 
΄ v , 5 

10 μὴ Mss ὡς εἰ λέγοιμεν: εἰ ἀνϑρωπός ἐστι, ase eile αὐτὸν εἶναι ὃ 
> 

ἐνδέχεται" τότε bees ληρϑείσης τῆς ἀντιχειμένης ἀποφάσει a x a Olay τὶ Φ Ἔ Oy, < = 

χαταφάσει οὕτως: εἰ μὴ ἐνδέχεται γραμματιχὸν εἶναι" ἀρὰ τὸ ἀντιχεί- 
’ 

J 
> 

ι μξνὴν 00- 
~ ΄ 7 ἊΝ Vv vw ,΄ ΄ 

wevoy τῷ ἡγουμένῳ, ὅτι οὐχ ἔστιν ἀνϑρωπος" WEVTOL TO EXC 

τως es ἕπεσϑαι ληφϑῇ ὥς τινι μὲν τοῦ ἡγουμένου ἑπόμενον" xat 10 

15 ταῦτα γὰρ εὐ εχ γῶς λέγεται ἔἕπεσϑαι, ὡς εἰ λέγοις" εἰ ζῷον, ἐνδέχεται 
v ε΄ , ΄ 

τὴν ἄνω γένυν χινεῖν: τοιοῦτον γὰρ ζῷον ὃ REA CELN is TOTE οὐχέτι σώ- 
ε ΄ nn > Q~ , \ ~ c ΄ 

εται ἣ ἀντιστροφή, χἂν ὀρϑῶς τις λάβῃ τὸ ἀντιχείμενον τῷ ἑπομένῳ" 

- 

~ \ \ 5 ’ X » / ~ ~ 3 ΦᾺ =e 

τῷ γὰρ μὴ SEU τὴν ἄνω γένυν χινεῖν, ὅπερ ἀντίχειται τῷ ἐνδέχε 

σϑαι τὴν ἄνω γένυν χινεῖν, οὐχ ἕπεται τὸ μὴ εἶναι ζῷον: τὰ γὰρ πλεί ova. 1ῦ 

20 τῶν ζῴων οὐ τὴν ἄνω γένυν, ἀλλὰ τὴν χάτω γένυν χινεῖ. τοιοῦτον δὲ 
\ NS CoN ΄ τ Q.~ \ 5) 

χαὶ τὸ ὑπὸ τούτου ληφϑὲν ἐνδεχόμενον. xdv γὰρ ἀληθὲς brotedy τὸ τὰ 

διάφορα τὴν φύσιν τὴν αὐτὴν χίνησιν ἔχειν, οὐ πᾶσιν ὑπάρχει τοῦτο τοῖς 
διαφόροις τὴν φύσιν, GAA, εἴπερ ἄρα, ἐλαχίστοις τισίν, τοῖς δὲ π 

ἐναντίον ὑπάρχει. διὸ τὸ ἀντιχείμενον τῷ ἑπομένῳ τὸ μὴ ἐνδέχεσϑαι 20 

τὴν αὐτὴν χίνησιν Ὅν μᾶλλον wD τῷ ἡγουμένῳ 7 τῷ ἀντιχειμένῳ bo σι 

αὐτοῦ: μᾶλλον γὰρ τὰ μὴ ἐνδεχόμενα τὴν αὐτὴν χίνησιν ἔχειν ἕπεται τοῖς 

διαφόροις τὴν φύσιν ἥπερ τοῖς τούτων ἀντιχειμένοις τοῖς ἀδιαφόροις. οὕτως 
25 

> ΜΝ Vv > » f 2 ΦΌΝΟΣ \ VE ‘> > ~_¢ 

Booey eel ἀρτιόν, ἐστιν, ἐνδέχεται. μὴ i μονάδος διαιρεῖσθαι" 
~ Ὑ ~ 

ὡς ἐπὶ τῶν Ἔπειτ το χαλουμένων ἀριϑμῶν ἔχει χαὶ τῶν περισσᾶρ᾽ 
Ἂ 

80 τίων, εἶτα λάβω τὸ ἀντιχείμξενον a ἑπομένῳ τὸ μὴ ἐνδέχεσϑαι μὴ μέχρι 

μονάδος Tee χαὶ συναγάγω TO ἀντιχείμενον τῷ ἡγουμένῳ τὸ μὴ 

τ εἶναι, οὐχ ἀχηϑεύσω" τὸν γὰρ ἀρτιάχις ᾿ ἄρτιον ὄντα μάλιστα 80 
\ 

οὐχ ἐνδέχεται μὴ μέχρι μονάδος διαιρεϑῆναι. ἀλλὰ xat, εἰ τὰ διάφορα 
wat εἶδος ὑπὸ τὸ αὐτὸ γένος ἐνδέχεται εἶναι οἷον ἀνϑρωπον χαὶ ἵππον 

ἐνδεχόμενα ὑπὸ τὸ αὐτὸ γένος εἶναι ταῦτα ἀδιάφορα 
τον Ἁ 

ὖ τῷ εἰδει ἐστὶν 7, ὡς οὗτος ἀμεϑόδως προήγαγε, τὰ μὴ ὑπὸ τὸ αὐτὸ γένος 80 

1 τοῖς Ὁ: τὸ AE: τῷ Be 1.2 aes DE: aa A: διαφόρῳ Be: differen- 

tibus b 2 τὸ] mutat. in τῷ ἘΠ 6 τὸ] τὰ AB 8 μὲν] μὲν γὰρ E: corr. 

10 λέγοιμεν DEb: λέγομεν ABc 11. 12 τῇ ἑπομένῃ καταφάσει om. ὁ 14 μὲν 

del. E? 15 λόγοις A: λέγεις D, sed corr. εἰ DEb: om. ABe post ζῷον 

add. ἐστιν E?: est Ὁ 18 ὅπερ --- χινεῖν (19) DEb: om. ABe 20 ἀλλὰ thy κάτω 
om. Be γένυν om. ABe: tantum Ὁ χινεῖν A 23 τισί BDEe πλείοσι BDEc 

24 διὸ] διὸ xat B 25 ὑπάρχειν DE 27 ἀδιαφόροις] aba A 30 λαβὼν B 

32 ἄρτιον ὄντα] ἀριϑμὸν τὰ ¢ 94. αὐτὸ om. Β 36 εἴδη Ὁ 
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3 ΄ va ‘ 5 ‘ Ὕ 4 ‘ ‘ , , , 
OVTE EVOSYETAL τῷ ELGEL TH αὐτὰ εἰναι xata τὴν σὺν ἀντιϑέσει τούτου Iba 

» ‘ ~ v ~ ‘ αντιστροφήν. ὥστε avilownoy χαὶ συχῆν ἕτερα ἔχοντα τὰ γένη ζῷον xat 
\ a ΝΡ > hae | > > ae» > , ‘ ‘ φυτὸν ομοειδῆ χατ αὐτὸν εἶναι" ob τί ἂν εἴη ἀουνατιτορον; τὰ γὰρ 

, ~ ΄ 3 ΄ ἣν Vv aaa χαὶ ὁμογενῆ πρότερον ἀνάγχη εἶναι, εἴπερ ex γένους χαὶ διαφορῶν 40 
‘ 

5 τὸ εἶδος. χαὶ οὕτως μέν. χἂν ἀλήνῶς Any OG τὸ ἑπόμενον, ἐνδεχομένως 
, "» δέ, οὐ σώζεται τὸ ἀναγχαῖον τῆς σὺν ἀντιϑέσει ἀντιστροφῆς. οὗτος δὲ 5! 

. ΄ ~ Vy \ χαὶ τὸ ἡγούμενον ψευδῶς ἔλαβεν τὴν φύσιν χατὰ ϑερμότητα χαὶ ψυχρότητα 
λαβών, ἀλλ᾽ οὐχὶ χατὰ τὴν χατὰ τύπον κίνησιν, ὡς 6 ᾿Αριστοτέλης ἠξίωσε, 45 
χαὶ τὸ ἑπόμενον ψευδές. οὐ γὰρ τὴν αὐτὴν χινεῖται χίνησιν γῇ χαὶ ὕδωρ, 

΄ \ 
10 ει TSP Ἢ μὲν ἢ 

5 

ὶ τὸ xévtpov, τὸ δὲ ἐπὶ τὴν γῆν. ἀλλὰ καὶ τὸ συνημ.- Τῦν 
> \ SQ 74 a rae >i id ΄ = I SS | aBev εἰ γὰρ διάφορα τὴν φύσιν, ἐστὶ δὲ ἢ φύσις ἀρχὴ 

Ἁ ΄ , ~ 4 Ψ ΄ . χαὶ αἰτία πινησεὼς; χαὶ μάλιστα τῆς χατὰ τόπον, ἀνάγχη διαφόρους αὐτὰ 

2 
oc 

, ! va~ >, ν. 

wcvoy Ψευδῶς ἔλα 

χινεῖσϑαι χινήσεις χαὶ οὐχὶ τὴν αὐτήν, ὡς οὗτος οἴεται: εἰ γὰρ διάφορος 

, ἢ ἀρχὴ χαὶ αἰτία τῆς χινήσεως, δῆλον, ὅτι χαὶ ἢ κίνησις διάφορος ἔσται. 

18 ἀλλὰ δὴ χαὶ τὴν ἀντιστροφὴν ἴδωμεν, ἣν οὗτος δεύτερον συνημμένον ἐχά- ὅ 
τὰ 3a \ κε - - ΄ ΄ ΄ σ λεσεν ODGE τὰ συνήϑη τοῖς συλλογισμοῖς τούτοις ὀνόματα γινώσχων, ὅτι 
οὐχὶ δεύτερον συνημμένον τὴν ἀντιστροφὴν χαλοῦσιν, ἀλλὰ τὴν μὲν τοῦ 
ἀντιχειμένου τῷ ἑπομένῳ λῆψιν λον ὀνομάζουσιν, τὴν ὃὲ τοῦ ἀντιχει- 

5 

μένου τῷ ἡγουμένῳ ἐπιφοράν. χαὶ ἢ ss Ege φὴ οὖν εἰχότως ἡμάρτηται 10 

90 % λέγουσα: τὰ ae χαὶ μὴ τὴν αὐτὴν χινούμενα χίνησιν ἐνδέχεται 
od εἶναι" οὐ μόνον ὅτι ἀποφατιχῶς TPO γενεχϑεῖσα τὸ ἀρνητιχὸν μόριον 

7 EN > 7 \ σ σ A οὐχὶ τῷ τρόπῳ προσέϑηχε τῷ ἐνδέχεται, ual ὅτι ὅλως ἐπὶ τοιαύτης 
-- ΄ crs > ~ 

ἐνδεχομένης ὕλης πρόεισιν, GAR ὅτι τῶν > \ ν ἀδυνάτων ἐστὶ τὰ δον ἔχοντα 15 
τὴν χατὰ φύσιν χίνησιν τῆς αὐτῆς εἶναι φύσεως, εἴπερ ἢ φύσις χινήσεως 

΄ ἀρχή. apa οὖν οὐ χαταγέλαστος οὗτός ἐστιν ὁ ἀνὴρ τῇ σὺν ἀντιϑέσει τῷ σι 

ΣΙ ΒΟΟΣ Kae ne Ἢ ΣΣΕΣ ΕΣ ΣΡ ἀντιστροφῇ XAT Ase a τοσοῦτον sy ἀγνοῶν; ἐφεξῆς δὲ συγχωρήσας 
΄ 

~ > σ "ἦτε βάρος μήτε χουφότητα τὸν οὐρανὸν ἔχειν πειρᾶται δειχνύναι, ὅτι 20 
ns ἌΡ - Vv ’ ὮΝ 

οὐδὲν χωλύει αὐτὸν ϑερμότητα χαὶ ψύξιν ἔχειν. γράφει δὲ οὕτως" ἀνάγχη 
γὰρ χαὶ ἐμὲ ληρεῖν: “odds γάρ, εἰ τὰ χοῦφα τῶν σωμάτων πάντως χαὶ 

΄ e , ΄ ΄ Ε 

80 ϑερμὰ τυγχάνει, ὁμοίως χαί, εἰ τὰ βαρέα πάντως ἐστὶ ψυχρά, ἕψεται ἐξ 
ig aoe el Rien Ξ - Sa a are A ee \ LU, ΄ Paes 5» 4 = ἀνάγχης τὰ μήτε κοῦφα μήτε βαρέα ταῦτα ψύξεως χαὶ ϑερμότητος ἐξῃρῆ- 96 

΄ ΄ ~ ΄ 3 ΄ > ΄, 4 ctor: οὐ γὰρ ὑγιὴς ἢ ἐχ τοῦ ἡγουμένου ἀντιστροφή. ἰδοὺ γάρ" εἴ τις 

μὲν ἄνϑρωπος, πάντως ual ζῷόν ἐστιν, οὐ μήν, εἴ τις οὐχ ἔστιν ἄνϑρω- 
πος, ἀληϑὲς τοῦτον μηδὲ ζῷον εἶναι". ἔδει ι δὲ ἐννοεῖν, ὅτι, εἰ τὰ χοῦφα 

35 ϑερμά ἐστιν, ἔτι μᾶλλον τὰ ϑερμὰ χοῦφα ἔσται’ λεπτομερῇ γὰρ τὰ 
\ \ 5 Vepud, τῇ ὃὲ λεπτομερεία ἢ χουφότης ἀχολουϑεῖ. διὰ τὰ αὐτὰ δὲ χαὶ τὰ 30 

‘ vy] | i i i 

2 συχῇν] corr. ex οὐχ ἦν E? 3 εἶναι χατ᾽ αὐτόν Be 7 ψευδῶς AB: false Ὁ: 

Ψεῦδος DE ἔλαβε BDEc 8 6 om. Be 9 ψευδές AB: falsum Ὁ: ψεῦδος DE: ψευ- 

δῶς ¢ 11 ψευδῶς DE: falso Ὁ: ψεῦδος AB ἔλαβε E διάφδηα DEb: 

διάφορον ABe ἡ B: om. ADE 12 zat μάλιστα --- κινήσεως (14) DED: om. 

ABe 14 ἐστιν Be "ὁ πρόληψιν B: πρόσληψιν ADE ὀνομάζουσι BDEe 

90 ἐνδέχεται δὲ ΑΒ πρόεισιν ABDEa: οὐ πρόεισιν c: non procedit Ὁ in edit. 

25 6 om. E 28 Re γὰρ B: om. ὃ 30 πάντα D 35 ἐστιν D: ἐστι 
ABe otat DEb: ἐστι ABc 36 λεπτομερίᾳ E 
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νυχρὰ τῷ τῆς Ψψύξεως λόγῳ πυχνοῦντι βαρέα. εἰ οὖν ἐξισάζει ταῦτα. οὐδὲν 16D ψυχρὰ τῷ τὴς YUSEWS Λογῷ πυχνοῦυντι βᾶρξα. St οὖν ἐςισα.ξι ταῦτα. οὐὐξν IY 

4 

χωλύει χαὶ ἀπὸ τοῦ ἡγουμένου ποιεῖσϑαι τὴν ἀντιστροφήν" εἰ γὰρ avdow- 

Og γελαστιχόν, χαὶ εἰ μὴ γελαστιχὸν οὐδὲ ἄνϑρωπος, ἀληϑὲς εἰπεῖν χαὶ εἰ 80 

uy ἄνϑρωπος οὐ γελαστιχόν, διὰ τὸ ἐξισάζειν ἄμφω. ὥστε χαὶ evtadia 
~ Ὁ Ὁ" { 

φαίνεται τὰ ἴδια τῆς σὺν eee ἀντιστροφῆς ἀγνοῶν, xal 6 οὐρανὸς 
a 

΄ ’ > Ἃ δ - 

μάτην ὑπ᾽ αὐτοῦ ψυχρὸ ς 7 ϑερμὸς εἶναι χατοαχρίνεται. χαὶ ἄλλο δὲ τοῖς 
\ ~ , > , ~ coe rent - 

περι τῶν ἁπλῶν XLVI σξων λόγοις ξπαγξι TOLOUTOV* WOTED ETL τῶν 

ὃ 5) 
t => [0] “- αὶ -- 

i 
τεσσάρων στοιχείων, ε αν χίνησις, 40 

? 

\ ~ ld > \ ? 

χα! Tw Yevet μιὰ εστιν Ἢ χατ ε 

354)? cy 2 ἊΣ > δν ere 5 ΄ > \ ~ , ~ > 

αλλ οὖν, ἐπειδὴ χατ εἶδος διάφορος ἔστιν 7 ἀπὸ τοῦ μέσου τῇ ἐπὶ τὸ 
΄ ΝΑ A ~ wv: f: ~ Ἁ ~ iad 5S a 

μξεσὴν, GLA τοῦτο διάφ ρα τῷ etoet ee TUP AAL YF, GUTWS, STELOY, OLA- 
~ > ~ ? >> + 

ς τ τολῶν xiv Gi ὀυσυῶν χατ᾽ εἶδος, ἐξήλλαχται τὰ raphe ἢ ἀπὸ ἀνατολῶν χίνησις τῇ ἀπὸ δυσυῶν χατ᾽ εἶδος. } ay 
8 of χινούμενα. χαὶ at πλανώμεναι τῇ τῷ τάχει διαφέρουσιν ἀλλήλων 4 

2 o7 2 Os 

.- [0] - 

χατὰ φύσιν ὥσπερ ἣ γῆ χαὶ τὸ ΕΟ χὰν τὴν | αὐτὴν ἔχωσι ῥοπὴν τὴν 17a 

ἐπὶ τὸ χάτω, διαφέρουσι κατ᾽ εἶδος διὰ τὸ ϑᾶττον καὶ βραδύτερον. οὐ | 
, δ a %. 4) ΄ Γ ~ 

πέντε οὖν μόνα. φησὶ TA ἁπλᾶ σώματα, GAN ἰσάριϑμα ταῖς σφαίραις χαὶ 

τοῖς τέτταρσι στοιχείοις. xual μοι δοχεῖ μηδὲ ἐνταῦϑα οὗτος ὁ ἀνὴρ εἰς τὸν ὃ 
~ ἃ ἐξα, ἘΞ be = a) , Ne ΓΞ ape) patina Ne 

τοῦ ᾿Αριστοτέλους ἀποβλέψαι σχοπόν. οὐδὲ γὰρ ἀντείποι ἂν ᾿Αριστοτέλης, 
) =) ~ \ ~ ὅτι ἔστι τις χατ᾿ εἶδος διαφορὰ τῶν οὐρανίων σφαιρῶν, ὥσπερ χαὶ τῶν 

) 
c ~ >) ~ , 

ὑπὸ σελήνην στοιχείων. τοιγαροῦν αὐτὸς ἀπὸ τῶν οὐρανίων σφαιρῶν τὸ 

πλῆϑος τῶν ἀχινήτων ΕΝ συνελογίσατο, xat εἶδος δηλονότι διαφερόν- 
των" οὐ γὰρ δὴ χατὰ τὴν ὕλην: ἀλλ ὥσπερ τοῖς ὑπὸ σελήνην πᾶσιν τὸ τὺ 

nat εὐϑεῖαν χινεῖσϑαι αἴτιον χαὶ τεχμήριον νομίζει τῆς γενέσεως χαὶ 
φϑορᾶς, οὕτως τοῖς οὐρανίοις τὴν το χίνησιν ἐπιτηδείως δέχεσϑαι 

τὴν ἀιδιότητα: xdv ἀπ᾿ ἀνατολῶν οὖν χἂν ἀπὸ δυσμῶν, xdv ϑᾶττον xdv 

βραδύτερον, ἐγχύχλιος ἢ χίνησις χαὶ διὰ τοῦτο ἀεὶ ἐν τέλει χαὶ ἀνέχλειπτος 15 

χαὶ ἀίδιος, ὡς δέδειχται" πάλιν δέ, xdv ἀπὸ τοῦ ὑῶν χἂν ἐπὶ τὸ μέσον, 
>) Q~ Ἃ δι᾿ δ > ? > | , \ \ a A ~ 

χὰν ϑᾶττον xv βραδύτερον, 7 ἐπ᾽ εὐϑείας xal περατουμένη χαὶ διὰ τοῦτο 
΄ 

© 
ΜΆ » μ» » a > 

ράνιον ἄσχιστον ἐᾶσαι τέως αἴτιον, οἶμαι, τὸ τῶν ἐν γενέσει χαὶ φϑορᾷ, 20 
[4 \ Ic = A - ~ 260 ~ b) ? 

περὶ ὧν τὸ πολὺ τῆς « oe ς; τὰς ἀρχὰς ἐϑέλειν διαχρῖναι, ἀφ᾽ ὧν 

ἃς αἰτίας τῶν ἐν αὐτοῖς συμβαινόντων ἀπολογιεῖται: ἐπεὶ ὅσον γε 
A 7 Ἃ ~ > κω ΞΡ ξεν Eee. > ~ Y ¢ 5 3 ¢ ΄ 

ἐπὶ τῇ τοῦ οὐρανοῦ πρὸς τὰ ὑπὸ σελήνην διαφορᾷ ἥρχει ἢ ex εὐϑείας 
4 

χίνησις ὡς Ula πρὸς μίαν τὴν κύχλῳ διορισϑεῖσα. τοιγαροῦν χαὶ ὃ 2% 

᾿Αριστοτέλης τὰ πολλὰ οὐχ ὡς περὶ τεσσάρων, ἀλλ᾽ ὡς περὶ δυεῖν τῶν 
35 ὑπὸ σελήνην διαλέγεται, ἐν μέντοι τῷ ἘΣ βιβλίῳ χαὶ τὸ ἀπλανὲς ἀπὸ 

3 ἀληϑὲς Be: ἀλλ᾽ ἀληϑὲς ADED 6 ἢ] καὶ Be ἄλλως = 11 ἐξήλλαχται] 
τὴηλ- absumpta A: ἐξήλαχται B 13 τὴν (alt.) DE: om. ABe 5 πέντε] πάντα B 

16 τέτταρσι B: τέταρσι Ὁ: τέτρασι AEc 17 ἀποβλέψαι DEb: A ébat ABe Ἄριστο- 
τέλης Db: comp. E: Ἀριστοτέλει ABe 20. 21 διαφερουσῶν ς 21 πᾶσι BDEc 

23 οὕτω BDe 26 χαὶ om. D: m. sec. E 27 # ac: om. ΑΒΕ 28 τὰ 

comp. A: τὸ Be 31. 32 ὅσον ye ἐπὶ om. ὁ 32 τῇ] DE: τῆς ABc διαφορᾶς 

ABe 33 διορισϑεῖσαν DE ὃ om. ὁ 34 τεσσάρων ---περὶ om. D: m. sec. E 
δυοῖν B? 
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μόν ee 2 ἝΝ sp » \ b] ~ 4€Nnoa/ 5 - , ce ~ 

τοῦ πλανωμένου υῦρες ει. οὗτος δὲ ἐν τῷ ἑβδόμῳ αὐτοῦ χεφαλαίῳ “ef 17 
. sey f ἘΞ τα ΠΥ ia ἣν = o , ΄ ~ ’ 

χαλῶς, φησίν, ἐπέστησεν ὁ ᾿Αλέξανδρος, ὅτι χυρίως ταύτην εἶναι λέγει 30 
! 
΄ 

χύχλῳ χίνησιν 6 ᾿Αριστοτέλης τὴν περὶ τὸ τοῦ παντὸς γινομένην χέντρον, 
ὅσαι ὃὲ μὴ περὶ τὸ τοῦ παντὸς γίνονται χέ ντρονν οὔτε χυρίως χύχλῳ οὔτε 

ἁπλαϊ, χαὶ οἱ ἀστέρες δὲ τὴν ἰδίαν παρὰ τὰς σφαίρας χινούμενοι χίνησιν, 
χαϑὰ τοῖς ἀστρονόμοις δοχεῖ, περὶ τὰ ἴδια χινοῦνται χέντρα οὐχ ὄντες 80 

ὁμόχεντροι τῷ παντί, οὔτε αὐτοὶ οἱ ἀστέρες οὔτε οἱ τούτων ἐπίχυχλοι οὔτε 

at χαλούμεναι ἔχχεντροι σφαῖραι δηκομόξι οὔτε χυρίως χυχλικὴν ποιοῦνται 
+ 

t 

χίνησιν οὔτε ἁπλῆν ἐνθεωρουμένης καὶ τῆς ἐπὶ τὸ χάτω xal τ | 

ἄνω: χἂν γὰρ παρὰ τὰς ᾿Αριστοτέλους, φησίν, ὑποϑέσεις ἐστὶ ears 40 

QL »» 5; ἐναργῶς φαίνονται περίγειοι χαὶ ἀπόγειοι γινόμενοι οἵ ἀστέρες" : 
λέγω τοίνυν, ὅτι ἐν τούτοις μὲν ὁ ᾿Αριστοτέλης τοσοῦτον μόνον λέγει, ὅτι 
ἢ χύχλῳ χίνησις περὶ τὸ pa ἐστί: τοῦτο γὰρ πάσῃ on χινήσξι 
προσήχει" εἰ δὲ ἐν ἄλλοις τὰ ἀρ δ τρύπα σώματα περὶ τὸ τοῦ παντὸς 45 

τε τον χινεῖσϑαί φησιν, ἰστέον, ὅτι χατὰ τὰς τῶν πρεσβυτέρων ἀστρονόμων 

ποϑέσεις ποιεῖται τὸν λόγον. | of γὰρ περὶ Εὔδοξον χαὶ Κάλλιππον χαὶ 17b 
pe τοῦ ᾿Αριστοτέλους τὰς ἀνελιττούσας στα ιος ὑποϑέμενοι ὁμοχέντρους 

a παντὶ Gv ἐχείνων ἐπειρῶντο σώζειν τὰ φαινόμενα περὶ μὲν τὸ τοῦ 
παντὸς χέντρον πάσας λέγοντες χινεῖσϑαι τὰς σφαίρας, τῶν δὲ ἀπογείων ὅ 

χαὶ περι γείων χαὶ τῶν δοχούντων τρριποθισιεῶν χαὶ ὑπροκοῦι σον χαὶ τῶν 

a ταῖς χινήσεσι φαινομένων ἀνωμαλιῶν τὰς αἰτίας οὐχ ἰσχύοντες χατ᾽ 

ω.υ. ὦν 

, c rg ἃ . 7 ~ iy 

χείνας τὰς ὑποϑέσεις ἀποδιδόναι. διά tor τοῦτο of περὶ τὸν “Ἵππαρχον 

τις πρὸ τούτου χαὶ μετὰ τοῦτον O IItoAcwatos τὰς ἐχχέντρους 
= 

\ \ »} 7 Ὁ ΄ ὌΠ Ν Ἢ A | \ ~ 

ι(ίρας χαὶ τοὺς ἐπιχύχλους ὑπέϑεντο διὰ τούτων τὸ μὲν περὶ τὸ τοῦ 10 es 
ὲ εἰρημένων 

\ ὶ 

παντὸς χέντρον πάντα χινεῖσϑαι τὰ οὐράνια παριδόντες, τῶν ἰ 
: 

ρον τὰς αἰτίας τὰς ὑπ᾽ ἐχείνων παραλειφϑείσας οὗτοι χατὰ ταύτας 

᾿ τὰς ὑποϑέσεις ἀποδιδόντες. ὁ οὖν ᾿Αριστοτέλης ἐνταῦϑα μὲν οὐδὲν λέγει 
- - ΄ ε Q~ = 

ει, ταῖς τῶν προτέρων ὑποϑέσεσιν ἀχολουϑῶν 15 

ὃ περὶ τὰς ὑποϑέσεις ταύτας διαφέρεσϑαι οὐχ 
»ν Vv 5 \ \ / / > , c / ΄ mal \ 

ἔστιν ἔγχλημα" τὸ γὰρ προχείμενόν ἐστι, τίνος ὑποτεϑέντος σωϑείη ἂν τὰ 
φαινόμενα; οὐδὲν οὖν ϑαυμαστόν, εἰ ἄλλοι ἐξ ἄλλων ὑποϑέσεων ἐπειράϑη- 
σαν διασῶσαι τὰ φαινόμενα. οἱ δὲ ἀστέρες εἰ χινοῦνται περὶ τὰ ξαυτῶν 20 

χέντρα, ἀλλὰ χαὶ περὶ τὸ τοῦ παντὸς ὑπὸ τῶν agate περιαγόμενοι χι- 

νοῦνται. παρὰ τίνι ὃὲ THY ἀστρονόμων ηὗρεν οὗτος, ὅτι οἱ ἀστέρες περὶ 

1 οὕτως D? (evan.) 3 ee ik Be 4 ὅσαι DE: αἱ A: al Be δὲ del. E? 

τοῦ om. ABe ante pr. οὔτε del. ὅσαι δὲ μὴ περὶ E*?: αὗται οὔτε D ὃ παρὰ DEb: 

περὶ ABe 9 ἁπλῆν DEb: ἁπλῶς ABc τῆς (alt.) c: om. ABDE 11 πρόσ- 

yetot c οἱ om. ABe 10 Κάλιππον AEb 18 μὲν DE: μέντοι ABe 

20 προσγείων ὁ 21 ἀνωμάλων ΑΒ 23 πρὸ τούτου D: περὶ τοῦτον ABE!e: 

contemporanius ipst Ὁ: ἐπὶ τούτου E? ὁ Ε1: ὡς ὁ Ε2 25 τῶν δὲ --- ἀποδιδόντες (27) 

om. D: m. sec. E 26 τὰς ὑπ᾽ ὑπ᾽ E παραλειφϑείσας scripsi: praetermissas Ὁ: 

παραληφϑείσας ΑΒο: παραλελειμμένας E nat? αὐτὰς A 27 παραδιδόντες E, sed 

corr. 31 οὐδὲν ---- φαινόμενα (32) om. Ὁ 32 εἰ DEb: of A: οὐ Be 

34 ηὗρεν] εὗρεν D 
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\ ¢ ~ ΄ ~ ” ‘ ~ > ~ K , ~ ΄ rt 

τὰ SAVTWY χέντρα χινοῦνται: ἢ παρὰ τῶν ἐν τοῖς ΚΚανόσι τοῦ [Itoksuaton 17> 
> aes ὅτι ἄλλοι μέν εἰσιν ἀριϑμοὶ tod χέντρου τοῦ ἐπιχύχλου, ἄλλοι 9 

δὲ αὐτοῦ τοῦ ἀστέρος; ἐνόμισε τούτους τῆς περὶ τὸ οἰχεῖον κέντρον τοῦ 
ἀστέρος χινήσεως εἶναι, οὐχ ἐπιστήσας, ὅτι οἱ μὲν ἀριϑμοὶ οὗτοι ὡς 

e δὲ 

μεταβαίνοντός εἰσι τοῦ ἀστέρος, ἢ δὲ περὶ τὸ χέντρον χίνησις οὐ γίνεται 

μεταβαίνοντος αὐτοῦ, ἀλλ᾽ of μὲν τοῦ χέντρου τοῦ ἐπιχύχλου ἀριϑμοὶ τὴν 80 

πὴ δηλοῦσιν τοῦ ὁμοχέντρου ἢ ἐχχέντρου, ἐφ᾽ οὗ φέρεται 6 ἐπίχυχλος, 

οἱ δὲ τοῦ ἀστέρος τὴν χίνησιν τοῦ ἐπιχύχλου, ἐφ᾽’ οὗ φέρεται ὃ ἀστήρ; 
αὐτοῦ μέντοι τοῦ ἀστέρος τὴν περὶ τὸ ξαυτοῦ χέντρον χίνησιν ἀδύνατον 

χαταλαβεῖν ἐν πόσῳ χρόνῳ ἀποχαϑίσταται: οὐδὲ γὰρ μεταβαίνει τόπον ἐχ 35 
\ 

ty 
τόπου χατὰ ταύτην τὴν aaa διὸ τῶν μὲν ἀστρονόμων οὐδεὶς ἐπεχεί- 
ρὴσε τὴν τοῦ ἀστέρος περὶ τὸ ἑαυτοῦ χέντρον ἀποχατάστασιν, ἐν πόσῳ 

χρόνῳ γίνεται, συλλογίσασϑαι" οὐδὲ γὰρ χαταληπτὸν ἦν" 6 μέντοι Πλάτων 
\ , 3. ~ > , ‘ ’ ῚᾺ >] , , 

χαὶ TAUTYY OLOE τῶν ἀστέρων τὴν ENTE: 0 Ἀριστοτέλης cL περὶ 40 δὲ 
τῆς τῶν ἀστέρων χινήσεως δοξάζει, ἐν τῷ δευτέρῳ ταύτης τῆς πραγμα- 

(as ἐρεῖ. 

Ἔτι δὲ οὐχ ἐχ τῶν ὁμοίων, φησίν, ὁ ̓ Αριστοτέλης τὴν τῶν στοιχείων 
χαὶ τὴν τοῦ οὐρανοῦ πεποίηται παρεξέτασιν, πῇ μὲν τὸ ὅλον λαβὼν ἐν 

τῷ οἰχείῳ τόπῳ χινούμενον, πῇ δὲ τὸ μόριον τῶν οἰχείων τόπων ἐχστὰν 45 

χαὶ ἐν τῷ παρὰ φύσιν ieee Ων λέγω οὖν χαὶ ἐνταῦϑα συντόμως, ὅτι 
(ey? ΄, 2 > \ > 

ὃ τοῦ ᾿Αριστοτέλους σχοπὸς ἑτέρας φύσεως | ἐπιδεῖξαι τὰ οὐράνια παρὰ 18: 

τὰ τέσσαρα στοιχεῖα ex τῆς τῶν χινήσεων διαφορᾶς. ἐπειδὴ οὖν τούτων 

μὲν τὰ μέρη χινεῖται καὶ ἀπὸ τοῦ παρὰ φύσιν χαὶ γενεσιουργὸν χίνησιν 

τὴν ἐπ᾽ εὐϑείας, ὃ δὲ οὐρανὸς ὅλος πρὸς ἀιδιότητα συγγενῇ τὴν ἐγχύχλιον, 5 
\ εἰχότως ἀπὸ τούτων τὰ μὲν εἶναι γενητὰ χαὶ φϑαρτὰ συνελογίσατο, τὸ ὃ 0)“ 

ἀίδιον. οὐκ ἀτόπως δὲ “ὃ ̓Αριστοτέλης ὑπέϑετο χαὶ τὴν ὅλην γῆν ἔξω 

τοῦ μέσου, ἵνα ἐπεὶ ae τῆς ὅλης βοὴν εἰς τὸ χέντρον συννεύουσαν" 

χαὶ γὰρ πρόδηλον, ὅτι, ὅπερ ἄν τις αὐτῆς λάβῃ μέρος, τοιοῦτόν ἐστιν" 
οὐχ ἀνάγχη οὖν τὸν διαφορὰν οὐσίας ἀπὸ χινῚ es συλλογιζόμενον τὰ xt- 10 

΄ \ ΄ ~ > \ >) \ \ ,ὔ τ) \ ΔΑ σ γούμενα χατὰ φύσιν παραλαβεῖν: ἀλλὰ χἂν τὸ μὲν μέρος 7, τὸ δὲ ὅλον, 

χαὶ τὸ μὲν ἐν τῷ παρὰ φύσιν, τὸ δὲ ἐν τῷ χατὰ φύσιν ἀεί: ταῦτα γὰρ \ 

α 
\ 2 l4 / \ > , ied ~ \ l4 -“ { 

HAL ἐναργέστερον GELAVUGL τὴν διαφοράν, ὅτι τῶν μὲν πέφυχε χωρίζεσϑαι 

τὰ μόρια, τοῦ 6& οὐ πον χαὶ τὰ μὲν ἐν τῷ παρὰ φύσιν γίνεσϑαι, τὰ 15 

δὲ ἀεὶ ἐν τῷ χατὰ φύσιν εἶναι" κἂν αἱ ὁλότητες οὖν τῶν στοιχείων ἢ Us 
Ἀν \ γουσιν ἢ χύχλῳ κινοῦνται, ἀλλ᾽ ἀρχεῖ xal ἀπὸ τῶν μερῶν αὐτῶν τὴν 

χατὰ φύσιν διαφορὰν λαβεῖν, χαὶ μάλιστα ὅταν πάντα τὰ μόρια ὁμοίαν 

2 ἄλλοι (prius) om. AB 7 δηλοῦσι BEc ἢ ἐχχέντρου om. Ὁ 10 οὐδὲ Be: οὔτε ADE 
12 ἐν] εἰπεῖν ἐν ABe 10 συλλογίσασϑαι DEb: om. ABe μέντοι] μὲν δὴ © 
Πλάτων] Tim. 40 b 15 δευτέρῳ] cap. 7 sqq. 18 χαὶ τὴν DE: χαὶ ABe 19 τὸν 
οἰχεῖον Ὁ τόπων om. Be: τόπον D 20 & A 21 ὁ DE: om. ABe 
σχοπὸς) ὁ σχοπὸς Be 23 μὲν τὰ] μετὰ A 24 πρὸς] τὴν πρὸς ς 26 ὃ om. DE 
27 τῆς] γῆς Be συνεύουσαν B 29 διαφόρου AB 30 δὲ] 6c 31 zapa— 
τῷ om. AB φύσιν dete ἀεὶ OM. c 

Comment. Arist. VIL Simpl. de Caelo. 3 
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γῆς πρὸς τὸ μέσον ἱέμενα 18a ὐϑὲ yy ἀλλήλοις ἔχοντα τὴν φύσιν φαίνηται, ὡς τὰ τ 

χαὶ τὰ τοῦ ὕδατος ἐπιπολάζοντα τῇ γῇ. εἰ δὲ at ὁλότητες τῶν στοιχείων 31 

αἱ μὴ ἐπ᾽ εὐϑείας χινούμεναι ἀίδιοί εἰσιν, τὰ 68 μέρη αὐτῶν τὰ γινόμενα 

χαὶ φϑειρόμενα ἐπ᾽ εὐϑείας χινεῖται, elxotws ἢ πρὸς τὰ μέρη μάλιστα 
\ δ) διαφορὰ τὸ τοῦ οὐρανοῦ ἔξῃρημ ἔνον ἐδήλωσε. φϑαρτὸν 6& εἶναι χαὶ τὸν 90 

( 

οὐρανὸν βουλόμενος οὗτος δὁμοφυῆ τοῖς στοιχείοις αὐτὸν σπουδάζει δειχνύναι 

(xa ἀπὸ τοῦ τὴν αὐτὴν χινεῖσϑαι χίνησιν: χύχλῳ γάρ, φησί, χινεῖται χαὶ 
΄ 

τὸ ὑπέχχαυμα χαὶ ὃ ἀὴρ χατὰ τὴν ἰδίαν φύσιν ταύτην ἔχοντα τὴν χίνησιν 
ὥσπερ χαὶ 6 οὐρανός: ἣ γὰρ χατὰ φύσιν, φησίν, ἣ βίᾳ χαὶ παρὰ φύσιν" 80 

} 9. S\ \ >\ oO τ a 224 2 ~ \ 4 t Vv 10/ χάλλιον δὲ τὸ μηδὲ ὅλως εἶναι τοῦ ἀεὶ ἐν τῷ παρὰ φύσιν εἶναι: ἔσται 
δέ, φησί, χαὶ τὸ ὅλον παρὰ φύσιν ὄντων τῶν μερῶν αὐτοῦ παρὰ φύσιν. 
κἂν elt Cc , ς alee / δὰ 2 > 4 ἊΝ \ δ ) EES ha ΤΕΣΣ > ΄ 

ταῦτα ϑοίνην ξαυτῷ ποιούμενος ἐνδιατρίβει χαὶ ἐπ᾽ αὐτῆς λέξεως πολλάχις 

τὰ αὐτὰ φλυαρῶν. εἴρηται 62 πρὸς ταύτην τὴν ἀπορίαν πρότερον χαὶ Bd 

μᾶλλον, οἶμαι, διηρϑρωμένως, λεγέσϑω δὲ χαὶ νῦν, ὅτι ἢ χύχλῳ χίνησις 

15 τοῦ πυρὸς οὐχ ἔστιν ἰδία, εἴπερ τῇ ἀπλανεῖ συμπεριῷ φέρεται. ὥσπερ οὐδὲ 
τῶν πλανωμένων ἢ ἀπ᾽ ἀνατολῶν ἰδία, οὐ μέντοι διὰ τοῦτο παρὰ φύσιν 

οὕτως ὡς βλαβερά, ἀλλ᾽ ὡς ὑπὲρ φύσιν, xa ὅσον ὑπὸ τοῦ χρείττονος 40 

χρατεῖται, πεφυχὸς μὲν τὴν τοῦ χρείττονος χινεῖσϑαι, ὥσπερ χαὶ ἣ ψυχὴ 
ἐνθουσιᾶν πέφυχεν, οὐ μέντοι ἰδίαν ταύτην χινουμένη τὴν τοῦ ϑεοῦ χίνησιν. 

20 πῶς δὲ ἰδίαν νομίζει τὴν τοῦ πυρὸς χυχλιχὴν χίνησιν ἀποχαϑισταμένου τῇ 
> ~ c ~ 7 ~ = 

ἀπλανεῖ χαὶ tats On’ αὐτῆς χινουμέναις σφαίραις; ete ̓ - χαὶ πρὸς τοῦτον 45 
ὌΝ \ , Ὁ cc A \ N »» ΄ 

ἐνίσταται τὸν λόγον, ὡς Bia μὲν τὴν ἄλλου χίνησιν 
ἘΣ τα 

é 
PCP pete  ΔᾺ ΄, 9% 397 2) - \ - \ ~ oD 5) 
iva, χατὰ φύσιν δὲ ἀδύνατον." τῇ | γὰρ γῇ xal τῷ ὕδατι xata φύσιν 185 

στὶν ἐν τὸ Ὁ: Bea τοῦ παντὸς χίνησις. οὐ χαλῶς δὲ οἴεται τῷ ὕδατι 
ε \ ~ ~ 2 ΑΞ Ἃ τὰς 

ν ῥοπήν, ἀλλὰ τὸ τῇ γῇ ἐπιπολάζειν: χἂν ἕως οὖν τοῦ 
~ ~ ~ ~ ? 

pia πρόεισιν ὑφαιρουμένης τῆς γῆς, διὰ τὸ χαταλαβεῖν που γῆν, ἡ 
τῷ σι a 2 = » εἰ 

ἐξ 
< @ -ι = 2 - =) >" 

φι 

ἐπινήξεται, πρόεισιν, χἂν ἀφέλῃ τις τοῦ χέντρου τὴν γῆν, χαὶ τὸ χέντρον, 
οἶμαι, παρελεύσεται τὸ ὕδωρ ἐπιζητοῦν γῆν" δηλοῖ ὃὲ τὸ γῆς ὑποχειμένης 
χατὰ φύσιν ἠρεμεῖν χαὶ μηχέτι δεῖσϑαι ἐπὶ τὸ χάτω χωρεῖν, εἰ μὴ 

30 Sroenanoaic τῆς γῆς ῥεῖν ἐπὶ τὸ χοιλότερον avayxy ῥευστὸν ov. εἰ δέ, 10 

ὡς οὗτος οἴεται, δχατερῷ χατὰ φύσιν ἐστὶν ἢ ἐπὶ τὸ μέσον τοῦ παντὸς 
χίνησις, οὐχέτι τὴν ἑτέρου, ἀλλὰ τὴν ἑαυτοῦ ἑχάτερον χατὰ φύσιν χινεῖται. 

προσϑεὶς δὲ λέξιν τὴν λέγουσαν “ἔτι εἰ ἣ παρὰ φύσιν ἐναντία τῇ χατὰ 
> ; \ ς φύσιν᾽᾽ χαὶ τὰ ἑξῆς, δι᾿ ὧν δείκνυσιν 6 ᾿Αριστοτέλης, ὅτ μι χυχλοφορία 

35 οὐ μόνον χατὰ φύσιν οὐχ ἔστι τινὸς τῶν στοιχείων, ἀλλ᾽ οὐδὲ παρὰ φύσιν. 15 ϊ ᾽ t ? 

1 φαίνηται] φαίνειτε DE: corr. ἘΠ3 ὡς] m. sec. E μέσον] e corr. ἘΞ 2 χαὶ 

τὰ] κατὰ AB ἐπιπολάζοντα] ἐπι--- evan. A 3 εἰσι BDEc 9 χαὶ (alterum)] 

ἢ ὁ 10 χάλλιον DE: μᾶλλον AB: βέλτιον c 11 ὄντων --- φύσιν DEb: om. Β: 
lac. 30 litt. A: εἰ καὶ τὰ μέρη c 12 ϑοίνην DE: suavia Ὁ: τοίνυν AB: τὰ μουσεῖα c ey f τ 
αὐτῆς τῆς DE 11 ws] ὥσπερ c 18 πεφυχὼς Β 19 χινουμένη] ser. χινού- 

μενον 21 σφαίραις om. Ec 22 λόγον] 269a7 25 τὸ] τὸ μὴ Β: μὴ τὸ ς 

27 πρόεισι BEc 28 τὸ ὕδωρ om. Ὁ ξητοῦν D 91 ἐστὶν om. Be ! ρ f 
33 προϑεὶς Ὁ ἔτι ABb: ὅτι DE; ν. 26989 35 οὐχ ἔστι κατὰ φύσιν mut. in οὐκ 
κατὰ φύσιν ἔστι E} 
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ΝΜ 

πολλὰ ληρῶν, ὡς οἶμαι, δειχνύναι πειρᾶται, ὅτι οὐχ ἔστιν παρὰ φύσιν ἢ 180 
΄ ) ~ ΄ \ SATAY ΄ \ ‘ae Ey \ a χύχλῳ φορὰ τῷ πυρί, χαὶ td ᾿Αριστοτέλους τὸ αὐτὸ εἰπόντος, πλὴν ὅτι 

ἐχεῖνος οὔτε χατὰ φύσιν οὔτε παρὰ φύσιν φησίν, οὗτος δὲ βούλεται μὲν 
5 \ , [2 , . / s\ ΄ σ | \ , ~ ~ 

αὐτὸ χατὰ φύσιν ὑπάρχειν, δείκνυσι δὲ τέως, ὅτι οὐ παρὰ φύσιν, τῇ τοῦ 20 

5 ᾿Αριστοτέλους ἀποδείξει προσχρώμενος. εἰ γὰρ ἕν ἑνὶ ἐναντίον, ἐναντία δὲ 

τῇ χατὰ φύσιν τοῦ πυρὸς χινήσει ἢ ἐπὶ τὸ χάτω χίνησις, οὐχ ἂν εἴη χαὶ 

ἢ χύχλῳ αὐτῇ ἐναντία" ὥστε οὐδὲ παρὰ φύσιν! τὸ γὰρ παρὰ φύσιν ἐναν- 
τίον" χατὰ φύσιν ἄρα τῷ πυρὶ ἐν τῷ οἰχείῳ τόπῳ ὄντι ἢ χύχλῳ χίνησις. 90 

χαίτοι ἐχρῆν τῇ ᾿Αριστοτέλους ἀποδείξει προσχρώμενον εἰς ζήτησιν ἀναχι- 
- ~ , ) ~ 5 , 5 5 

10 νηϑῆναι μᾶλλον, τί δήποτε ᾿Αριστοτέλης τὸ δοχοῦν ἀπευφαίνειν εἵλετο λέγειν 

τὸ μήτε χατὰ φύσιν μήτε παρὰ φύσιν αὐτὸ χύχλῳ χινεῖσϑαι, χαίτοι χινού- 
μενον χύχλῳ. ἀλλὰ πῶς, ὅπερ εἶπον, τὴν wh οὖσαν ἰδίαν χατὰ φύσιν ἄν 30 

΄ ΄ -κ ν v σ «τ υ ς \ ΄ Pee Ἃ ἢ 

τις λέγοι; χάλλιον οὖν, εἴπερ ἐστιν ὅλως ἁπλῇ, ὑπὲρ φύσιν αὐτὴν λέγειν, | 

ἵνα καὶ μία ἑνὸς ἢ ἣ χατὰ φύσιν: ὅπερ χαὶ αὐτὸ παραχαράττει δύο λέγων 
Ν , la 

πυρὸς KATH φύσιν χινήσεις, ἘΡ σι a °o τ) τὴν μὲν ἐπὶ τὸ ἄνω τῶν μερῶν αὐτοῦ τῶν 
~ ε ΄ 5 Q 27 \ aX ΄ - ε ΄ fed aD Ce 

τῆς OhotHtOs ἀποσπασὕεντων, τὴν Ge χύχλῳ τῆς ὁλότητος, ὥστε χαὶ ὁ 3b 
> \ , ΄ XOX , ~ > 39. \ , 

οὐρανὸς χύχλῳ χινούμενος οὐδὲν χωλύεται TOP εἶναι, οὐδὲ παρὰ φύσιν 
> ~ ΝΡ c , νι Ἀν σ > ~ , v Sau \ 

αὐτῷ ἔσται ἢ χίνησις. χαὶ δῆλον, ὅτι ἐν πᾶσιν τούτοις ἔσφηλεν αὐτὸν τὸ 
ν᾿ , cpus, ~ 

Thy χύχλῳ χίνησιν οὐρανίαν οὖσαν μὴ ὑπὲρ φύσιν voutCew ὑπάρχειν τῷ 
? , 3 \ \ ΄ \ >\ ἐν , \ τὰ 4 / > 5 ~ 7 

20 πυρί, ἀλλὰ χατὰ φύσιν. τὸ δὲ εἶναί τινα χαὶ Ex εὐθείας ἐν αὐτῷ χίνησιν 40 

oc δίαν τοῦ πυρὸς ἀναβαινόντων χαὶ χαταβαινόντων μορίων αὐτοῦ τινων χαὶ 
΄ τ la > ΠῚ yv PEL, Ie > \ Ύ 

υανουμένων χαὶ πυχνουμένων, ἀληδ)ῶς εἴρηκεν ὃ ᾿Αλέξανδρος μιχτὴν εἶναι 

τὴν χίνησιν δειχνὺς χαὶ οὐχέτι ἁπλῆν, χαὶ οὕτως συνάγων, ὅτι οὗτε χατὰ 
φύσιν οὔτε παρὰ φύσιν ἐστὶ τῷ πυρὶ ἣ χυχλοφορία: χαὶ διὰ τοῦτο οὔτε 45 
δ - 5 ~ “2 ete ae - P= ,ὔ ΧΡ ΄ CaN > | , 551) ( 25 δύη τοῦ αὐτοῦ χινήσεις εἶναι χατὰ φύσιν οὔτε δύο | Evi ἐναντία, ἀλλ΄ 198) 

> MERE ἐς τ ΕΣ aOR αι πα eae εὐϑείκε: eat, ἐπειδὴ χαὶ κυχλιχή τίς ἐστιν ἐν τῷ πυρὶ χίνησις καὶ ἐπ᾿ εὐϑείας, ὡς εἴρη- 
ται, τὴν μὲν χυχλιχὴν ἀπὸ τῶν οὐρανίων ὑπὲρ φύσιν αὐτῷ ῥητέον ἐνδί- 
> \ \ > { - > ~ > ce = ἊΝ > , ὅοσϑαι, thy δὲ ἐπ’ εὐθείας τῶν αὐτοῦ μερῶν εἶναι. οὗτος δὲ ἐπιμένει 

ΝΜ, ἰ δειχνύναι φιλονειχῶν ἰδίαν οὖσαν τῆς τοῦ ὑπεχχαύματος ὁλότητος τὴν ἐγ- 5 

80 χύχλιον ἁπλῆν χίνησιν ὃ μηδὲ τὰ οὐράνια πρότερον συγχωρῶν τοιαύτην 

ἔχειν τὴν χίνησιν: αἴτιον δὲ τὸ νομίζειν ἐχ τούτου συνάγειν, ὅτι, xdv 

ἐγχύχλιον χαὶ ἁπλῆν χίνησιν ὃ οὐρανὸς χινῆται, οὐδὲν χωλύξι δμοφυῆ τοῖς 
ῳ ὑπὸ σελήνην ὄντα φϑαρτὸν ὁμοίως ἐχείνοις εἶναι χαὶ αὐτόν. χαὶ ἤρχει 10. 

ν μὲν πρὸς τὸν ἀσεβῆ τε ἅμα χαὶ ἀλόγιστον σχοπὸν τοῦτον τὸ δεδειχέναι ξ πρ τ Epy TS αἱ \OYLOT OT τ το [τ ξοξ χΞ ( 

ἱ 5" 

35 πρότερον, ὅτι οὐχ ἔστιν ἰδία τοῦ ὑπεχχαύματος ἢ χύχλῳ χίνησις, ἀλλ᾽ ὑπὸ 

1 ἔστι BDEc 2 χυχλοφορία DE 4 αὐτὸ DEb: αὐτὸς B: comp. A 7 ὥστ᾽ 
Be τὸ γὰρ --- ἐναντίον (8)] ἐναντίον γὰρ "e 10 ᾿Δριστοτέλει Β ἐπεμφαίνειν B: 

ἀποφαίνειν c λέγειν DEb: λέγων ABe 14 7 ἡ DE: ἢ Be: ἡ A 16 6 
om. B 18 αὐτῷ DEb: αὐτοῦ ABe πᾶσι BDEc αὐτὸν τὸ] e corr. D: corr. 

ex αὐτὸ τὸ EK? 21 μορίων αὐτοῦ] αὐτοῦ μορίων E 25 καὶ (prius) om. B 

οὐχέτι ἁπλῆν] corr. ex ody ἁπλὴν Ὁ οὕτω BDe 24 ἐστὶ om. Be 21. 28 ἐν- 
δεδόσϑαι c 28 αὐτῶν ΑΒ 31 τούτων E 32 χινεῖται AB 34 σοῦ (6 corr.) 

μᾶλλον ἀσεβὴς (e corr.) ὁ σχοπὸς mg. Ὁ 
3 ὡς 
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~ 5s , 5 arn ~ Ὁ 4 

τῆς οὐρανίας ἐνδίδοται περιφορᾶς ὑπὲρ - oda, ὡς δηλοῖ τὰ ἐχεῖ συνιστά- 194 

μενα φάσματα συνανατέλλονταάα te χαὶ συνδύνοντα τοῖς ἄστροις χαὶ ἐπὶ 15 

ny 
+ ΄ , »ν a δ is 

πολλὰς ἡμέρας" Foxer δὲ xal τὸ ἐφιστάνειν, ὅτι, χἂν πύριος 6 οὐρανὸς ἣν 
> , ε ~ eee , ὮΝ Ἃ ΄ 
ἐγχύχλιον ἁπλῆν ἔχων τὴν χίνησιν, ἀΐδιος ἂν ἦν οὐ χατὰ τὴν ὁλότητα 

΄ 5 mal 5 \ \ ΄ » ~ 

5 μόνην ἐχεῖνος ὥσπερ τὸ πῦρ, ἀλλὰ χαὶ χατὰ τὰ μέρη, εἴπερ. μηδὲν τούτων 20 
> ~ ~ ey 7 , 93 ~ 

ἀποσπᾶται τῆς οἰχείας ὁλότητος χαὶ πάλιν ate προσφυεταιν ὥστε, χἂν 

χατὰ μηϑὲν ἄλλο, χατά 1 τοῦτο ἑτέρας ἂν εἴη φύσεως alt τὰ ὑπὸ σε- 

λήνην στοιχεῖα. δι᾿ ἣν οὐ χατὰ τὸ ὅλον μόνον. ὥσπερ τὰ στοιχεῖα, ἀλλὰ 5} Χ , i ᾽ Ὁ 

or χαὶ χατὰ τὰ τῶν ἀγένητός τέ ἐστιν ἀπὸ χρόνου χαὶ ἄφϑαρτος. ἐπειδὴ 2 
Ἁ “ , ‘ ΄ ~ 3 ‘ 

πεν δειχνύντα μὴ ἁπλῆν, ἀλλὰ μιχτὴν 10 δὲ πολλὰ πρὸς τὸν ᾿Αλέξανδρον εἶ 
ἥν Ἁ ~ c , [4 > ’ ‘A / Ὁ ies 

οὖσαν τὴν τοῦ ὑπεχχαύματος χίνησιν, ὀλίγα τούτων βασανιστέον. λέγει 
τοίνυν, χἂν τὰ μὲν ἄνεισιν τοῦ ὑπεχχαύματος χαὶ τοῦ ἀέρος, τὰ δὲ χάτεισιν, 

Ὰ \ \ \ μι ~ \ a~ σ ‘ \ ~ 

χαὶ τὰ μὲν πυχνοῦται, TA GE μανοῦται, χαὶ ὄχλον, ὅτι τὸ μὲν ϑᾶττον χι- 80 

νεῖται μέρος, τὸ δὲ βραδύ τερον, οὐδὲν ἧττον ἁπλῇ Ἷ χύχλῳ χίνησίς ἐστιν 

15 τοῦ ὅλου" ere ι γάρ, φησι, χαὶ πυρὸς ἐπὶ τὸ ἄνω φε τς χαὶ 
ὕδατος ἐπὶ τὸ χάτω τῶν Hope αὐτῶν τινα τὰ μὲν τῇδε, τὰ OF ἐχεῖσε 

bd τινος ἐξαχοντίζεσϑθϑαι πνεύματος, ἀλλ᾽ ὅμως τὸ ὅλον ἁπλῆν τὴν ἀπὸ 8ῦ 

τοῦ μέσου χαὶ ἐπὶ τὸ μέσον χινεῖται. χαίτοι τίς ἂν εἴποι χυρίως ἁπλῆν 
τότε τὴν τοῦ πυρὸς ἐχείνου χαὶ τοῦ ὕδατος χίνησιν ἐξ ἀνομοίων συγχειμένο" 

90 μερῶν τοῦ χινουμένου χαὶ τοῦ μὲν ἄνω, τοῦ δὲ κάτω ἕλχοντος, ὅτε χαὶ 

λοξὴν εἰχὸς ἐπὶ τῶν εὐθϑυπορουμένων τὴν το γίνεσϑαι; χαὶ τῆς τοῦ 40 
ξω σφύβος ἐν τῷ ἰδίῳ ἣν» ἑωσφόρου δέ, φησί, περιαγομένης σραιμας αὐτὸς ὃ 

χινούμενος ἐπιχύχλῳ ποτὲ μὲν περιγειότερος, ποτὲ δὲ a ἀπογειύτερας γίνεται, 
ἂν 

χαὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν λον ὡσαύτως. GAN οὖν ὃ ὅλος οὐρανὸς μίαν 

25 χαὶ ἁπλῆν χινεῖται χίνησιν. χαὶ χρὴ μὲν ἐφιστάνειν, ἐς voy ταῦτα ὅμο- 45 f 
hoyet, ὅτε νομίζει δύνασϑαι ἐξ αὐτῶν ἄλλα ἀνατρέπειν, ἐφιστάνειν δὲ χαί, 

ὅτι ὑπὸ ἀπειρίας τῶν | ἀστρονομιχῶν ὑποθέσεων ταῦτα φϑέγγεται. τίς 190 

{ap οὐχ οἷδε τῶν ὁπωσοῦν πεπαιδευμένων, ὅτι τοῦτον ἔχουσ! τὸν σχοπὸν 

ai τῶν ἀστρονόμων ὑποϑέσεις τὸ ἐγχυχλίου χαὶ Ouahys υλαττουέξένης πάσης 
ι ι 1 

or 20 τῆς τῶν οὐρανίων χινήσεως OL αὐτῶν τὰἄς τε προσϑαφαιρέσεις τῶν χινή- Ι i ᾿ 

cewy χαὶ ἀναβάσεις χαὶ χαταβάσεις χαὶ προποδισαοὺς χαὶ ὑποποδισυοὺς I ἱ ϊ Ὶ 

χαὶ φάσεις χαὶ πάντα τὰ φαινόμενα περὶ αὐτοὺς ἀποδεῖξαι τίνα τρόπον 
’ ε 

γίνονται. χαὶ γὰρ ἑχάστου τῶν ἐχεῖ ἣ χίνησις ἁπλῇ te χαὶ ὁμαλή" χἂν 
συμπεριάγωνται οὖν τοῖς ὁλιχωτέροις τὰ μερικώτερα, οὔτε ἢ τῶν Ghixwtépwy 10 

35 χίνησις σύνϑετος γίνεται, GAN ἁπλῆ Ga χαὶ τοῖς μεριχωτέροις ἑαυτῆς 

1 ἐνδέδοται περιφορᾶς DEb: διαφορᾶς ΑΒο 3 πύριος DEb: πυρὸς ABe 

οὐράνιος Τὰ 5 μηδὲν DEb: μὴ δὲ AB 7 μηδὲν DE τὰ] thy B: thy τῶν ς 

8 στοιχείων Be 10 εἶπε BDEc ἁπλοῦν E μιχτὴν in ras. Ὁ 12 ἄνεισι 

BDEc χάτεισι BDEe 14 ἐστι BDEc 18 an χινεῖσϑαι ῦ Diels χαίτοι] καὶ τῷ 
ΑΒ 19 συγκειμένην E 21 yevécta B 23 προσγειότερος ὁ 21 ὑπὸ] 

corr. ex ἀπὸ ἘΠ 29 ἀστρονομιῶν DE 30 προσαφαιρέσεις E: corr. ἘΠ 

91 χαὶ ὑποποδισμοὺς DEb: om. ABe 32 αὐτοὺς] scr. αὐτὰ: ipsa Ὁ 94 συμπεριάνων- 

ται D, sed corr. 90 μένει DEb: μὲν εἰ ABc 
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μεταδιδοῦσα, οὔτε τὰ μεριχώτερα τὴν ἑαυτῶν χίνησιν σύνϑετον ἴσχει. GAN 190 
ἐχείνης μενούσης ἁπλῆς ἄλλην ϑειοτέραν χαὶ ἁπλουστέραν ἀπὸ τῶν ὁλιχω- 

τέρων προσλαμβάνουσιν. ἀλλ᾽ οὐδὲ εἴ τι, φησί, μόριον τοῦ ἀέρος ἣ τοῦ τὸ. 

ὑπεχχαύματος μανοῦται ἢ πυχνοῦται, τοῦτο ποιεῖ μὴ ἁπλῆν εἶναι τὴν τοῦ 
5 ὅλου χίνησιν: ὅλως γὰρ 7 μάνωσις χαὶ ἣ πύχνωσις ἀλλοιώσεις εἰσὶν χαὶ οὐ 

χατὰ τόπον χινήσεις" χαὶ γάρ, εἰ βῶλον συμβῇ φερομένην ἐπὶ τὸ μέσον 
ϑερμαίνεσϑαι ἣ ψύχεσϑα:, οὐ ae ται τοῦτο αἴτιον τοῦ μὴ ἁπλῆν εἶναι τὴν 20 

χίνησιν. ὅρα, ὅπως ἀσύνετα eyousva wh ἐννοῦντος, ὅτι τὸ μὲν μανού- 

μενον χουφότερον γίνεται, τὸ Ν πυχνούμενον βαρύτερον, χαὶ οὕτως ἀνισοτα- 
10 χεῖς αἵ τῶν μορίων γίνονται χινήσεις χαὶ χατὰ τόπον. GAN οὐδὲ τὸ ὕδωρ, 

ΓΟ ς, 
λ - 

TO χάτω 25 
- 
‘ ~- ὅταν χαταφερόμενον γένηται χρύσταλλος, ἁπλῆν ἴσχει τὴν 

φοράν, ὡς οἴεται οὗτος. ἀλλὰ χαὶ τοῦ ᾿Αλεξάνδρου πάλιν παραϑέμενος 
ῥῆσιν λέγουσαν “ἅμα γὰρ αὐτὸ ἐπιφερόμενον ἀνάγκη χαὶ χατὰ τὴν οἰχείαν 
ῥοπὴν χινεῖσϑαι ἢ ἄνω, εἴ τι τῶν χούφων εἴη, ἣ χάτω, εἴ τι τῶν βαρέων᾽ 

15 γίνεσϑαι οὖν αὐτοῦ τὴν χίνησιν μιχτὴν ἔχ τε τῆς εὐϑείας χαὶ τῆς χύχλῳ᾽ 80 

διασπᾷ χαχοσχόλως αὐτὴν ὡς περὶ τοῦ ὅλου τὸ ἄνω χαὶ τὸ χάτω ἀχούων 
χαὶ πειρᾶται δειχνύναι, ὅτι οὔτε ἄνω δύναται χινεῖσϑαι τὸ ὑπέχχαυμα 
ἁπτόμενον τῆς σεληνιαχῇς σφαίρας οὔτε χάτω χατὰ φύσιν. δῆλον δέ, ὅτι 
τοῦ ὅλου ὑπὸ τοῦ οὐρανοῦ χύχλῳ χινουμένου μέρη easly αὐτοῦ τὰ μὲν 85 

20 ἄνω, τὰ δὲ χάτω eae ὡς δηλοῖ 7 ὑπ᾽ αὐτοῦ πρότερον ἐχτεϑεῖσα 
τοῦ ᾿Αλεξάνδρου ῥῆσις" “οὔτε γὰρ ἁπλῶς, φησί, “χινεῖται χύχλῳ τήνδε 

. 

\ , , ~ \ . Ὁ Vv 2 ) > C¢ ΄ 9 \ ΄ \ 

THY χίνησιν TO TE πῦρ χαὶ ὃ ἀήρ ovte Ex εὐϑείας, ἀλλὰ μιχτήν’ χαὶ 

γὰρ εἰς ὕψος τινὰ αὐτῶν πρόεισιν χαὶ ταπεινότερα γίνεται ἐν τῇ τοιᾷδε 40 

περιαγωγῇ. ἔτι τε μανοῦται ἣ πυχνοῦται᾽᾽- ὥστε τινὰ αὐτῶν εἶπεν χαὶ 
25 οὐχ ὅλα μανοῦσϑαι ἣ πυχνοῦσϑαι, ἅπερ διαφορὰν χινήσεως τοπιχῆς 

ποιοῦντα οὐ συγχωρεῖ μένειν ἁπλῆν τὴν χίνησιν τὴν χατὰ τόπον. ἐπειδὴ 

ὃὲ πολλαχοῦ πο το τ TO, εἰ μὴ χατὰ φύσιν ἐστὶν ἢ χυχλοφορία τῷ Omex- 4 
χαύματι χαὶ τῷ ἀέρι, παρὰ φύσιν οὖσαν μὴ ἂν ἐπὶ πολὺ διαμένειν: χαὶ 20a 

γὰρ τὸν ᾿Αριστοτέλην λέγειν, ὅτι τάχιστα φϑείρεται τὰ παρὰ φύσιν: μνη- 
80 μονεύειν χρή; χαὶ ὅτι οὐ πάντη ἁπλῇ ἐστιν i ἐχείνων χίνησις, ὡς 6 

᾿Αλέξανδρος ἔδειξε, διὰ τὸ παραπεπ che Ban τὴν ἐπ᾽ εὐϑείας sai ae TOY ἀνα- 5 

αινόντων χαὶ χαταβαινόντων, χαὶ ὅτι τὸ χυχλιχὸν ἔχει ὑπὲρ φύσιν, ὅπερ 
? 7 ‘ 

[4 ~ \ / Pd) ~ 5 ~ μ᾿ σώζει ΠΡ τον τὰ μετέχοντα. χἀν [[τολεμαῖος οὖν xdv Thee “OY 
Πρόκλος xdy ᾿Αριστοτέλης αὐτὸς χινεῖσϑαι τὸ ὑπέχχαυμα λέγῃ, οὐχ ἰδίαν 

86 αὐτοῦ ταύτην τὴν χίνησιν ἐρεῖ διὰ τὴν μετὰ τῆς ἀπλανοῦς συναποχατάστασιν, 10 | i sek | ’ 
΄ 

ἀλλὰ πεφυχέναι μὲν πρὸς αὐτήν, ὡς μὴ βίᾳ ἕλχεσϑαι, ἄλλῳ δὲ συγχινεῖ- 

2 μενούσης DEb: μὲν οὔσης ABc 5 εἰσὶ BDEc 8 ὅπως] 6 corr. Ὁ 8, 9 μα- 

νούμενον] -οὐ- e corr. B 11 γίνηται Ὁ 23 πρόεισι BDEc 24 εἶπε BDEc 

25 ὅλη DE: corr. E? 27 παράγει DEb: περιάγει ABe 29 ᾿Δριστοτέλη Ὁ 
80 ἐστιν ἡ ἐχεί--- in ras. Β 32 ἔχουσιν DE ὑπὲρ] παρὰ ὁ 89 οὖν Eb: 

evan. D: om. ABe 34 λέγῃ] corr. ex λέγει EB? 35 αὐτοῦ DE: mut. in αὐτῷ A: v 

αὐτῷ Be διὰ τὴν μετὰ] διότι κατὰ ς ἀπλανοῦς ἔχει ¢ 36 ἄλλῳ δὲ συγχινεῖ- 

σϑαι om. Ὁ συγκενεῖσϑαι B, sed corr. 
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σϑαι. ὡς ual τὸ πλανώμενον τῇ ἀπλανεῖ’ χαὶ τούτου γὰρ οὐχ ἰδία ἢ 20a 

χίνησις αὕτη, οὐ μὴν βίαιος, GAR ὑπερφυής. 

Ταῦτα μὲν οὖν τὰ μέχρι τῶνδε τῶν λόγων χαὶ ὑπὸ τούτου πρὸς τὸν 

᾿Αριστοτέλην ἀντειρημένα τε χαί, ὡς οἶμαι, διαλελυμένα᾽ ἐπανιτέον δὲ 1 
\ ¢ 5 ToAw ἐπὶ τὰ ἑξῆς. : 

p. 269218 ᾿Αλλὰ μὴν χαὶ πρώτην ye dvayxatov εἶναι thy τοιαύ- 

τὴν φορᾶν. 

Φ Δείξας, ὅτι ἔστιν ἁπλῇ χίνησις χατὰ φύσιν ἢ χύχλῳ ἄλλη παρὰ τὴν 

ΟΣ 
1 . 
© 

> ¢ / \ σ [ὦ ig ~ , (x “νη / ΄ > , 

εὐϑείας, χαὶ ὅτι ἢ ἁπλῆ χίνησις ἁπλοῦ σώματος, συνήγαγεν ἐχ τούτων, 
σ Μ ΄ - ~ v ) \ ΄ ~ \ ΕἾ, ΄ 

10 ὅτι ἔστι τι ἁπλοῦν σῶμα ἄλλο παρὰ τὰ τέσσαρα στοιχεῖα τὰ εὐϑυποροῦ- 

μενα, ᾧ χατὰ φύσιν ἐστὶν ἢ χύχλῳ χίνησις. δείξας δὲ χαί, ὅτι [οὐδὲ χατὰ 
φύσιν] οὐδὲ παρὰ φύσιν οἷόν τέ τι τῶν τεσσάρων στοιχείων χινηϑῆναι τὴν 

χύχλῳ χίνησιν, δείχνυσιν ἐφεξῆς, ὅτι χαὶ πρότερον τῶν εὐϑυπορουμένων 5 
σωμάτων τὸ χυχλοφορούμενόν ἐστι χαὶ ϑειότερον. δείχνυσι ὃὲ αὐτὸ διὰ 

15 τοῦ δεῖξαι thy χύχλῳ χίνησιν πρώτην χατὰ φύσιν τῶν ἄλλων χινήσεων, 

& διὰ τοῦ δεῖξαι τὴν κχυχλιχὴν γραμμὴν προτέραν τῇ φύσει τῆς 

εὐθείας, τοῦτο δὲ διὰ τοῦ δεῖξαι τελείαν αὐτήν, ἀτελῆ δὲ τὴν εὐϑεῖαν, 
ὁ τοῦ ἁπλῆν εἶναι τὴν χύχλῳ χίνησιν χατεσχεύασε τὸ εἶναί 80 

τι ἁπλοῦν σῶμα τὸ τὴν χύχλῳ χίνησιν χατὰ φύσιν χινούμενον, ἀπὸ δὲ 

20 τοῦ ἁπλῆν εἶναι τὴν χυχλιχὴν γραμμὴν τὸ ἁπλῆν εἶναι τὴν χύχλῳ χίνησιν. 
συγχατασχευάζεται δὲ τῷ πρώτῳ τὸ ἁπλοῦν" τὰ γὰρ πρῶτα πάντως ἁπλᾶ. 

διότι προηγεῖται τῇ φύσει τῶν συνθέτων τὰ ἁπλᾶ. ἔδειξε δὲ καὶ ἐν τῷ 
ὀγδόῳ τῆς Φυσιχῇς, ὅτι ἢ χύχλῳ κίνησις προτέρα τῶν ἐπ᾽ εὐϑείας ἐστίν 35 
Va Ξ Δ ἔδειξε δὲ ἐχεῖ διὰ τοῦ τελείαν te ual ἁπλῆν χαὶ χυρίως συνεχῆ εἶναι, χαὶ 

τῷ σι 

2 ~C Si 9g A ~ ΄ ΄, © > IN & σ \ \ ΄ , ἐνταῦϑα ὃὲ διὰ τοῦ τελείου γίνεται ἢ ἀπόδειξις: ὅτι γὰρ τὸ τέλειον πρότερον 
τῇ φύσει τοῦ ἀτελοῦς, πρόδηλον, εἴπερ ἐκ τῶν τελείων τὰ ἀτελῆ" ὅτι δὲ 

ελεία ἢ χύχλῳ χίνησις, ἔδειξεν 2x τοῦ τὸν χύχλον τέλειον εἶναι, τοῦτο δὲ 40 
χ τοῦ πεπερασμένον τε εἶναι xal τέλος ἔχοντα, ὅπερ τοῖς τελείοις προσήχει, 

χαὶ μέντοι ἐκ τοῦ προσϑήχην μὴ ἐπιδέχεσϑαι μένοντος τοῦ εἴδους" ἣ γὰρ 
30 προσϑήχη κατὰ τὸ ἐλλεῖπον γίνεται. ἔδειξε δὲ οὐκ ἐπὶ τοῦ xdxhov ταῦτα, 

5 . 9  Φ \ > ~ Yo_- > ~ >.) ΄ ᾿ ΄ wi τας 
ἀλλὰ Gv ὧν τὴν εὐθεῖαν ἔδειξεν ἀτελῆ, διὰ τούτων μὴ παρόντων τῷ 45 

Y¥> 

χύχλῳ ἀλλὰ τῶν ἀντιχειμένων τὸν χύχλον ἔδειξε τέλειον: ὅτι ὃὲ πᾶσα 20b 

1 τούτῳ B, sed corr. οὐχ᾽ ἰδία A 2 αὕτη DEb: αὐτὴ AB 5 πάλιν] α in 
ras. B 6 εἶναι --- φορὰν (7) om. Ὁ ye] καὶ Β φορὰν E: διαφορὰν AB 

10 τέσσαρα C: ὃ ADE: om. Be 11. 12 οὐδὲ κατὰ φύσιν delevi οὐδὲ παρὰ φύσιν 

om. ¢ 14 σωμάτων CDE(b?): om. ABe 15 τὴν κύχλῳ -- δεῖξαι (16) CDEb: 

om. ABe ἄλλων] ἄλλων τῶν ἁπλῶν C 16 τὴν] τελείαν thy E thy — εὐ- 

ϑείας (17) om. Ὁ προτέραν C: πρώτην ABE 18 post tod del. axAjy εἶναι τὴν 

χυχλιχὴν γραμμὴν τὸ Ὁ χατεσχεύασε -- χίνησιν (19) om. DE 22 διότι --- ἁπλᾶ 

om. ὁ 23 ὀγδόῳ] Θ 9 προτέρα ba: πρώτη ABDE 25 γὰρ om. DE πρότερον 

ba: πρῶτον ABDE 28 τέλους E 30 τὸ] τὶ ὁ 32 ἀλλὰ τῶν] ἀλλ᾽ αὐτῷ ς 
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εὐϑεῖα ἀτελής, δείχνυσι διελὼν πρῶτον εἰς τὴν ἄπειρον ual πεπερασμένην" 200, 
πᾶσα yap ἣ ἄπειρός ἐστιν ἢ πεπερασμένη, οὐχ ὅτι ἐστὶν ἄπειρος χατ᾽ 
αὐτὸν εὐϑεῖα πεπερασμένου τοῦ παντὸς ὄντος, ἀλλ᾽ ὅτι τινὲς ὠήϑησαν εἶναι" ὅ 

xdv μὴ ἔστι δέ, χαὶ τὴν ὑπὸ τῆς φαντασίας ἀεὶ προσαυξομένην περιέλαβεν 
- > " ~ δ \ Vv \ v 

5 ἢ διαίρεσις πᾶσαν ἀντιλογίαν ἀναιροῦσα. εἰ οὖν ἣ μὲν ἄπειρος μὴ ἔχουσα 
/ x“ σ > ) +7 se > * Vv. 5 ’ Ἁ \ 

τέλος ἣ ὅρον, GAN ἀόριστος οὖσα, οὐχ ἄν εἴη τελεία: τέλειον yap τὸ τε- 

ἑαυτοῦ" 7 δὲ πε- 10 - 
,ὔ va \ Ὁ ’ \ ai 34 ~ 

τελεσμένον yon χαὶι WOLOWEVOY AAL μηῦξν ἐλλεῖπο 
, 

ὄμενον οὔπω πάντα 

τῶν 
΄ »" ee Ngee en ae χει ἣ SIN) ON αὐξέ 

περασμένη EYEL τι ἐχτὸς ὥστε προσαύζεσϑαι, τὸ OE AUG 

“KO 
\ ς ~ > \ > \ Ἃ Vv e ΄ \ 

τὰ ἑαυτοῦ ἀπειληφὸς ἀτελὲς ἂν εἴη. ὁ rae χύχλος ual πεπερασμένος 
10 ἐστὶ χαὶ ἔχων τέλος χαὶ οὐδὲν ἐχτὸς ἔχει, οὐδὲ αὐξῆσαι δυνατὸν αὐτὸν 

μένοντος τοῦ εἴδους. 6 δὲ ᾿Αλέξανδρος τὸν χύχλον τέλειον δείχνυσιν ἐχ 1ῦ 
- > ‘ id / v > ν / \ 

τοῦ ἀρχὴν χαὶ μέσον χαὶ τέλος ἔχειν, εἴ γε ἀρχὴ μὲν αὐτοῦ, φησί, τὸ 
χέντρον, πέρας ὃὲ ἣ ἐξωτάτω γραμμή, μέσον δὲ τὸ μεταξὺ τούτων ἐπίπε- 
> ~ ὃς 3 ~ , la ) - 

ὃον. ἐπιστῆσαι δὲ ἀξιῶ, μήποτε 6 ᾿Αριστοτέλης χύχλον νῦν τὸν γραμμιχὸν 
15 ἔλαβε, χαϑ᾽ ὃν ἣ χίνησις ἐπιτελεῖται. GAN οὐχὶ τὸν ἐπίπεδον: διὸ οὐδὲ 20 ΄ 

ἠξίωσεν οὕτως ἀποδεῖξαι ὡς ὁ ᾿Αλέξονδρος, ἀλλ᾽ ἐχ τοῦ πεπερασμένον 

ὄντα προσϑήχην μὴ ἐπιδέχεσϑαι. ἔχοι ὃὲ ἂν χαὶ ἀρχὴν χαὶ μέσον χαὶ 
τέλος, πλὴν ὅτι πανταχοῦ τούτων ἕἔχαστον: ὅπερ γὰρ ἂν αὐτοῦ λάβῃς, 

΄ 

τοῦτο χαὶ ἀρχὴ. καὶ μέσον χαὶ τέλος εἶναι δύναται. χαὶ εἴη ἂν τοῦτο, 2% 

20 οἶμαι, Ὁ τοῦ παντέλειον εἶναι τὸν χύχλον, εἴπερ χατὰ πᾶν ἑαυτοῦ 
τὸ τέλειον ἐμφαίνει. ἀλλὰ πῶς πάσης πεπερασμένης γραμμῆς ἔστι τι ἐχ- 

τός: τῆς γὰρ τοῦ παντὸς διαμέτρου χαὶ πεπερασμένης οὔσης τί ἂν εἴη 
ἐχτός, εἴπερ Bane éxtos τοῦ χόσμου: πῶς δὲ οὐχ ἄτοπον πᾶσαν 

εὐϑεῖαν ἀτελῆ Ue εἴπερ εἶδός τι τὸ τῆς εὐϑείας ἐστὶν ὀφεῖλον χαὶ αὐτὸ 80 

τελειότητος μετέχειν χαϑάπερ τὰ ἄλλα εἴδη, ὥστε, χἄν εἰσιν ἀτελεῖς εὐ- 
Detar, GAR εἶναι πάντως i τελείαν τινά; ὃ μὲν οὖν ᾿Αλέξανδρος ὡς τῷ 

λόγῳ δυναμένων ey αὔξειν πᾶσαν τὴν ληφϑεῖσαν οὕτως ἀχούει, οὐχὶ 

τῷ or 

τῆς εὐθείας αὐξομένης, ἀλλὰ τῆς τηλιχῆσὸε ren ὥστε τὸ μὲν εἴδος 35 

τῆς εὐϑείας χαϑὸ εὐϑεῖα τέλει lov πανταχοῦ χαὶ ἐν μιχρᾷ χαὶ ἐν μεγάλῃ» 

80 τὸ δὲ μέγεϑος τέλειον ἐν τῇ τὸ ὅλον μέτρον ἀπολαβούσῃ τῆς εὐϑείας ' Ϊ il i 

τῆς χοσμιχῇῆς᾽ τὸ δὲ τέλειον αὐτῆς xal χατὰ τὸ εἶδος ὡς πρὸς 
χὸν εἶδος χαὶ τὴν τούτου τελειότητα ἐλλείπει τῷ μὴ συννεύειν εἰς ξαυτό, 40 
> > 4 σ > ? , \ > / - \ > 

Φ [- ῷ ι ξ ct 15. XS OC - ἀλλ ἐχχεχύσϑαι ὅσον ἐφ᾽ ἑαυτῷ πρὸς ἀμετρίαν χαὶ ἀπειρίαν, τοῖς δὲ Oy- | 

μιουργικοῖς μέτροις δρισϑῆναι τὸ ποσὸν αὐτῆς. τοῦτο οὖν ἐνδείχνυται τὸ 
Σ ΄ - x , > 5 Le ZY ς a, 7 os 

35 πάσης πεπερασμένης γραμμῆς εἶναί τι Extos τὸ ὅσον ἐφ᾽ Eavty xal τῇ 

1 πρῶτον] πρότερον C χαὶ] xal τὴν ὁ 4 χαὶ] ἀλλὰ ec 5 εἰ οὖν ἡ μὲν] mut. 

in ἡ μὲν γὰρ E? 7 τῶν] τοῦ Β ἡ corr. ex εἰ E? 8 αὐξόμενον CDE: αὐξα- 

νόμενον ABc 12 τέλειον B 14 ἀξιῶ ABb: ἄξιον DEc 15 ἐπίπεδον E: 

compendiose D: ἐπιπεδιχὸν Ac: ἐπιπεδιχὴν B 17 μέσην B 18 yap om. E 

23 εἴπερ μηδὲν éxtos om. D μηδὲν Eb: μηδὲ ABe ἐχτὸς τοῦ] corr. ex éx 

τοῦ E? 27 αὔξει B 28 αὐξανομένης AB τηλιχῆσδε scripsi: tanta Ὁ: τελι- 

χησδὲ DE!: τελιχῆς ΑΒο: τοσαύτης E? 30 ἀπολαυούσει Β: ἀπολαυούσῃ. c τῆς] 

e corr. D 32 τῷ] corr. ex τὸ E*: τὸ Ὁ συνεύειν B 94. ὡρισϑῆναι A 
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ἀορίστῳ χύσει ἔχειν τι del ἐλλιπὲς χαὶ προστεϑῆναι δυνάμενον. προσλα- 20> 
βϑὼν οὖν, ὅτι ἢ τελειοτέρα χίνησις προτέρα" τὸ γὰρ τέλειον, φησί, | πρότερον 315 

τῇ φύσει τοῦ ἀτελοῦς: χαὶ ἀποδείξας, ὅτι ὃ χύχλος πρότερης φύσει τῆς 
εὐθείας. διότι τελειότερος. ὡς δὲ al youuual, ἐφ᾽ ὧν αἱ χινήσεις. οὕτως ’ ‘ ° i 
v \ ΄ 5" / σ lA ~ 

5 ἔχουσιν χαὶ af χινήσεις, ἔχει συνηγμένον, ὅτι ἢ χύχλῳ χίνησις προτέρα τῆς 

ἐπ᾿ εὐϑείας- ταύτῃ τῇ προτάσει προσλαβὼν ἄλλην ἐναργῆ τὴν λέγουσαν" 

ἥ προτέρα χίνησις προτέρου τῇ φύσει σώματος: πάλιν ἔχει συνηγμένον, 

ὅτι ἢ χύχλῳ χίνησις προτέρου τῇ φύσει σώματος τῶν ἐπ᾽ εὐϑείας, ὅπερ ὅ ! H | ‘ ul ϊ ᾽ 
\ ὡς σαφὲς παρῆχε συμπέρασμα τὰς δύο προτάσεις συνεχεῖς Ext} [Ons < [0] ̓ τὶ Φ ay ° [0] -“- εὶ PS) 

10 βουλόμενος δεῖξαι, ὅτι τὸ πρότερον τοῦτο τῇ φύσει σῶμα, ob ἐστιν 7 
χύχλῳ χίνησις, χαὶ ἔστι χαὶ ἁπλοῦν ἐστι χαὶ ἄλλο παρὰ τὰ τέσσαρα 
στοιχεῖα. δείχνυσιν. αὐτό, οἶμαι, οὕτως: εἰ δύο αἱ ἁπλαῖ χινήσεις εἰσὶν 10 

ἁπλῶν οὖσαι σωμάτων ἥ te ἐπ᾽ εὐϑείας χαὶ ἢ χύχλῳ, ἣ δὲ ἐπ᾽ εὐϑείας 
τῶν ὑπὸ σελήνην ἁπλῶν σωμάτων ἐστὶ τῶν τε ἄνω χαὶ τῶν χάτω φερο- 

15 μένων, ἀνάγχη χαὶ τὴν χύχλῳ χίνησιν τῶν ἁπλῶν twos εἶναι σωμάτων 
ἄλλου παρὰ τὰ ὑπὸ σελήνην: ἥ τε γὰρ κίνησις χινουμένου πάντως ἐστὶ 15 

| σώματος χαὶ ἢ ἁπλῇ ἁπλοῦ: χἂν γὰρ μιχτόν ποτε σῶμα ἁπλῆν χινῆται 
| χίνησιν, ὡς ἄνϑρωπος ἀπὸ τέγους ἐχπεσὼν πρὸς τὸ μέσον φέρεται, ἀλλὰ 

| καὶ οὗτος χατὰ τὸ τῶν ἁπλῶν ἐν τῇ μίξει ἐπιχρατοῦν, τουτέστι χατὰ τὸ 

90 γεῶδες, φέρεται ταύτην τὴν φοράν. 
Ὃ μέντοι ᾿Αλέξανδρος τὸ χαὶ ἁπλοῦν εἶναι τὸ πρῶτον τοῦτο τῇ φύσει 20 

΄ ~ > ~ ς eC) \ > > , ~ ΄ὔ ς - > 
ἁπλᾶ εἶναι, ταῦτα ἁπλᾶ ἐστι, χαὶ ἧς εὐλογώτερον τῆς χύχλῳ ἁπλοῦν εἶναι 

΄ ~ = ΠῚ "7 ε ~ ΄ \ 5» v \ 3 
χινητόν, τοῦτο μᾶλλον ἂν εἴη ἁπλοῦν. μήποτε GE οὐχ ἔστι προφανὲς 2 τῷ on ad [- 

τὸ τὴν χύχλῳ χινούμενον ἁπλῶς εὐλογώτερον ἁπλοῦν εἶναι, ἀλλ᾽, εἰ ἄρα, 

τὸ τὴν προτέραν τῇ φύσει: πρότερα γὰρ τὰ ἁπλᾶ τῶν συνθέτων. τάχα 

οὖν οὕτως μᾶλλον ἐρωτητέον: εἰ, ὧν ὑστέρων ὄντων τῇ φύσει, τουτέστι 
7/9 

> εὐθείας: τοῦτο γὰρ δέδειχται: ἧττον εὔλογόν ἐστιν ἁπλῆν εἶναι τῶν ἐπ 

80 τὴν οὐσίαν, τούτων ἁπλῇ ἐστι, xat ὧν προτέρων ὄντων τῇ φύσει, τουτέστιν 
τῶν ἐγχυχλίων, μᾶλλον εὔλογόν ἐστιν ἁπλῆν εἶναι τὴν οὐσίαν, - τούτων 80 

υᾶλλον ἂν εἴη ἁπλῇ. 

1 προστεϑῆναι] -ἡ- Θ corr. D: προστεϑεῖναι E 2 ἣ om. Ac χίνησις προτέρα] ἡ 

προτέρα κίνησις ὁ 5 ἔχουσι BDEe zat ἔχει Ὁ συνημμένον D προτέρα --- 

χίνησις (8) om. Bbe 6 ἐπ᾽ addidi: om. ADE 7 ἡ] ὅτι ἡ ἢ συνημ.- 
μένον D προτέρου --- χίνησις (8) om. Ὁ 8 τῶν] an τῆς 9 τὸς] in. ras, 

plur. litt. D? 10 τὸ om. DE σῶμα] corr. ex σώματος E? 11 ἐστι] 

ἔστι δὲ Β 12 αὐτό DEb: αὐτός AB 11 χινῆται Ὁ: χινεῖται ABEc 

18 τέγους DE: στέγους A: στέγης Be 19 χατὰ τὸ] corr. ex μετὰ Εἰ" τῶν ἁπλῶν] 

ἁπλοῦν D 20 γαιῶδες ΑΒ ταύτην] -αὐ- corr. ex ἣν Β 21 χαὶ DEb: om. 

ΑΒο τοῦτο om. Be 28 εὔλογον ἧττον BDE: ἧττον εὔλογον A: ἧττον ¢ χινή- 

σεωὼν DEb: χινήσεται ABe χινητιχὰ DE 24 ἁπλᾶ (prius)] εὔλογον καὶ ἁπλᾶ ς 

js] et c 25 χινητιχὸν DE μήποτε --- εἶναι (26) om. D 27 τὴν] ta? Ὁ 

προτέρα DE}: corr. E? τῇ suprascr. ἘΠ 29 τῶν ἐπ᾽ ---τουτέστιν (90) DEb: 

om. ABe 31 τῶν om, DE 32 ἂν c: om. ABDE 
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Ταῦτα μὲν οὖν πρὸς τὴν τῶν ᾿Αριστοτέλους σαφήνειαν εἰρήσϑω" 214 
ἀποροῦσι δέ τινες, ὥς φησιν ᾿Αλέξανδρος, πρὸς τὸν εἰρημένον λόγον, ὅτι 
τὸ τελειότερον πρότερον τῇ φύσει χαὶ τὸ πρότερον ἁπλούστερον: εἰ γὰρ 

τελειότερος ὁ χύσμος ἑχάστου τῶν ἐξ ὧν ἔστι, τὸ δὲ τελειότερον πρότερον, 3 

5 τὸ δὲ πρῶτον χαὶ ἁπλοῦν, ἔσται ὃ χόσμος χαὶ πρότερος τῶν ἐξ ὧν ἔστι 

ual ἁπλούστερος ἐχείνων: οὐ προὐπάρχει 6 6 χύσμος τῶν αὑτοῦ μερῶν, 
σ 2.4 » > > \ +> ig ΄ > ~ ΄ 2 

ὥς φησιν ᾿Αλέξανδρος, οὐ μὴν ob6& ἁπλούστερος δοχεῖ ὁ ἐ 
, TRINA ἊΣ ΄ Ce ee) "» > ~ , \ 5 ΄ συγχείμενος. ἐνδοὺς δὴ τούτοις ὁ ᾿Αλέξανδρος πειρᾶται λύειν τὴν ἀπορίαν 40 

ν 6& χύχλῳ τὸ a | 

10 χίνησιν τῆς ἐπ᾽ eddetas xal τὸν χύχλον τῆς εὐθείας οὐχ ὡς ἘΠ ἔχοντα, 

GAX ὡς χατὰ τὸ εἶδος: ἐπὶ τούτων οὖν τῶν χεχωρισμένων ἀληϑές, φησί, 

τῷ τὸν μὲν χόσμον τελειότερον ὡς περιεχτιχώτερον λέγεσϑαι, τὶ 

τὸ τελειότερον χαὶ πρότερον χαὶ ἁπλούστερον εἶναι, ἐπὶ δὲ τῶν ὅλων χαὶ 45 

τῶν μερῶν οὐχέτι. τελειότερον μὲν γάρ, φησί, χαὶ τὸ ὅλον τῶν αὑτοῦ 
~ ~ 7 ~ ~ 5 / \ ~ / ‘ 

μερῶν | χαὶ τῇ φύσει xal τῇ οὐσίᾳ πρῶτον, GAN οὐχέτι xat τῷ χρόνῳ" 210 
~ c ~ , ~ ~ /, ~ 

15 τὸ γὰρ πρὸς τῷ ἁπλοῦν εἶναι χαὶ τέλειον τοῦτο xal τῷ χρόνῳ πρῶτον. 
οὐσία μόνον ἀλλὰ 

\ 
σ \ ¢ ΄ , 4 ~ > Ww) ϑΓ ΄ > 

ὅτι δὲ ἢ χύχλῳ χίνησις προτέρα τῆς ἐπ΄ εὐθείας οὐ TH 

χαὶ τῷ χρόνῳ, ἔδειξεν ὁ ᾿Αριστοτέλης ἐν τῷ Bae » τῆς Φυσιχῆς ἀχροά- σι σ 

~ t ,ὔ Ἂ / , ve 

σεως. ταῦτα μὲν ὁ ᾿Αλέξανδρος. μήποτε δὲ οὐ χατὰ χρόνον εἴληπται τὸ 

@- a πρότερον" od γὰρ ἦν χρόνος, ὅτε χυχλιχὴ μὲν χίνησις ἦν, H δὲ 
+C , 5 Kx Ἃ > Δ any ΄, > / > >\ Vv “ὍΝ oS Pha τά 20 εὐθείας οὐχ Fv, χἂν αἰτία ἀεὶ ταύτης exetvy, οὐδὲ ἔτι μᾶλλον, ὅτε χύχλος 

, ~ ~ > e ) μὲν ἣν, εὐϑεῖα δὲ οὐχ ἦν: ἀλλὰ χατὰ φύσιν. σαφῶς γοῦν εἶπεν 6 ᾿Αριστο- 10 
τέλης τὸ γὰρ τέλειον πρότερον τῇ φύσει τοῦ ἀτελοῦς χαὶ πάλιν 

ὥστε, εἴπερ 7 μὲν προτέρα χίνησις προτέρου τῇ φύσει σώμα- 
TOS. χαὶ ὃ χόσυμος οὖν τελειότερος ὧν τῶν μερῶν πρότερος αὐτῶν ἐστι 

~ 

τῇ φύσει, ὡς χαὶ 6 ᾿Αλέξανδρος ὁμολογεῖ, οἶμαι δέ, χαὶ amhodotepos: εἰ 15 Ly Ww σι 

πα γὰρ πρότερος τῇ φύσει, μᾶλλον ἡνωμένος, τὸ δὲ Bo ον ἡνωμένον τῷ ἕν 

συγγενέστερον, τὸ δὲ τοιοῦτον ἁπλούστερον. ἡμεῖς δὲ οὐχ εἰς τὴν ὁλότητα | 
τοῦ χύσ hy ἡνωμέ λέποντες, xad? ἣν ἕν ζῷόν ἐστιν εἰχὼν τοῦ wov τὴν ἡνωμένην βλέποντες, xual’ ἣν ἕν ζῷον ἐστιν εἰχὼν τοῦ 

SS = 
~ ! > ? > \ ~¢ 5 ~ 1 9 , \ ~ ΄ 

νοητοῦ ζῴου, ἀλλ εἰς τὸ πλῆϑος αὐτοῦ τὸ διαχεχριμένον, χαὶ τοῦτο χόύσμον 2 
x 30 λέγοντες ἁπλούστερον τοῦ ὅλου τὸ μέρος νομίζομεν χαὶ πρότερα τὰ μέρη" 

χαίτοι τὸ ὅλον ἀπὸ τῆς Eavtod ἑνώσεως ἐν ἑαυτῷ ὙΠ τὴν οἰχείαν 

On. [Ὁ [ἴω ς διάχρισιν. συναποδείξας δέ, ὅτι ἢ χύχλῳ χίνησις οὐ μόνον τελειοτ 

ἐστὶ χαὶ πρώτου, ἀλλὰ χαὶ ἁπλοῦ σώματος ἁπλῇ οὖσα, ἵνα χαϑολιχώτερος 2% 
~ ~ y ~ 

6 λόγος ἢ, κἂν ἁπλοῦν χἂν μιχτὸν εἴη τὸ σῶμα τὸ οὐράνιον, ἐπάγει τῶν 

1 τῶν om. DE εἰρήσϑω] om. D Ὁ πρότερον (prius) ac: πρῶτον ABDEb 

πρότερον (alt.) ac: πρῶτον ABDEb 4 ἑχάστου ABb: om. DE ἐξ ὧν DEb: ζῴων ABe 

πρότερον bac: πρῶτον ABDE 5 πρῶτον] πρότερον ba πρότερος be: πρῶτος ABDE 

6 αὑτοῦ c: αὐτοῦ ABDE 7 60m.B 10 τῆς (prius)] corr. ex thy E: thy Ὁ 11 τὸ 
om. Β τῶν OM. ὁ 13 αὐτοῦ ABDEce 14 χρόνῳ] χρόνῳ πρῶτον c 15 τῷ (prius)] 

corr. ex τὸ E? post τέλειον add. ὃν E? 16 ὅτι] corr. ex ἔτι E*: ἔτι Ὁ 

17 ὀγδόῳ] Θ 9 18 οὐ om. Ὁ 21 γοῦν] γὰρ E εἶπεν] 269219 22 xai — 

σώματος (23) om. Ὁ πάλιν] 269223 20 ἡνωμένη B ἡνωμένω B, sed 

corr. 31 τὸ a: τό te ABDEc éy DEb: om. ABe od ἐστὶ om. E πρώ- 

tov ἐστὶν E 34 ἐπάγει] 269828—30 τῶν ---ἐπιχρατοῦν (p. 42,1) del. E* 
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~ 

\ ~ ν yap μιχτῶν τὴν φορὰν ἔφαμεν εἶναι χατὰ τὸ δπιχμαποῦν ἐν τῇ 210 
΄ - ¢ ν μίξει τῶν ἁπλῶν, ὡσεὶ star χαὶ. TOY μιχτῶν γὰρ THY φορὰν 

χαὶ τὰ ἑξῆς. χἂν σύνϑετος οὖν ὧν ὃ οὐρανὸς χύχλῳ χινῆται, πάντως 80 

ἔστι τι ἐν αὐτῷ ἁπλοῦν, οὗ χατὰ τὴν ἐπιχράτειαν χινεῖται τὴν χύχλῳ 

5 χίνησιν. 
. one} ~ ‘ won , > ΄ cms ~ 

᾿Απορεῖ δὲ χαὶ ἐνταῦϑα τὰς αὐτὰς πάλιν ἀπορίας ὃ Ξέναρχος" πρῶτον 
μὲν, ὅτι μαϑηματιχοῖς ἐχρήσατο τοῖς λήμμασιν ὁ λόγος τῇ τε εὐθείᾳ χαὶ 

φυσιχὸν “ATA τῆς περι- 8ῦ τῷ χύχλῳ: δεύτερον, ὅτι οὐχ ἔστιν ἁπλοῦν σῶμα 

φεροῦς χινούμενον διὰ τὴν ἀνισοταχῆ χίνησιν τῶν πρὸς τῷ κέντρῳ χαὶ 

10 τῶν πρὸς τῇ περιφερείᾳ χαὶ τῶν ἐν μέσῳ τούτων κινουμένων" τρίτον, ὅτι, ἱ 
Dal ν ΄ 7 > ? 5 ΜᾺ 4 4 ~ Vv 

xy ἔστι τὸ χύχλῳ χινούμενον, ἀλλ οὐχ ἄλλο πρὸς τοῖς τέτταρσιν, εἴπερ 
/ \ si ’ ~ a / ΄σ 

μένει, τὰ δὲ χύχλῳ χινεῖται, ὅταν ἧ τέλεια, ὅπερ 40 χαὶ ἐχείνων τὰ μὲν ! 
μάλιστα τῷ πυρὶ ὑπάρχει: τὴν γὰρ ἐπ᾽ εὐϑείας, ὡς χαὶ τῷ ᾿Αριστοτέλε ἷ \ ‘ τῷ . p ι PYLE 7 ἵ ρ ξ = ols, Ws Α Ὁ ρ TOTEAEL 

Ἂ - 5 ~ ~ lé b! ~ ΄ ΄ > 

Goxst, ἀτελῇ οὖσαν ἀτελῆ, ἔτι ὄντα χινεῖται. ταύτας τὰς ἐνστάσεις ὡς ἤδη 

15 προταϑείσας τε χαὶ διαλυϑείσας οὐδὲ 6 ᾿Αλέξανδρος ἠξίωσεν ἐχϑέσϑαι, χαὶ τ 

ἐγὼ δὲ πειράσομαι λοιπὸν τὰς τοιαύτας nape ae 45 
‘O δὲ νεαρὸς ἡμῖν οὗτος χόραξ, μᾶλλον δὲ χολοιός “᾿ἄχραντα γαρυό- 

μενος Διὸς πρὸς ὄρνιχα Detov”  χατὰ τὸν μεγαλορρήμονα [Πΐνδαρον χαὶ 22a 

πρὸς τὰ ἐνταῦθα τῷ ᾿Αριστοτέλει ῥηϑέντα παρεχδυόμενος πρώτην μὲν ἔν- 

20 στασιν ἐπάγει τὴν τοῦ Ξενάρχου τρίτην ὑποβαλλόμενος: κἂν γὰρ πρῶτον, 
φησί, τὸ hs χινούμενον, οὐχ ἤδη ἄλλο παρὰ τὰ τέσσαρα, εἴπερ χαὶ 5 

ἐχείνοις τελείοις οὖσιν ὑπάρχει τὸ μένειν 7 χύχλῳ χινεῖσϑαι. εἴρηται δὲ 
πρότερον πολλάχις, ὅτι οὐχ ἔστι τοῦ ὑπεχχαύματος ἴδιος ἢ χύχλῳ χίνησις, 
ἀλλ᾽ ὑπὲρ φύσιν αὐτὴν χινεῖται τὴν ἑαυτοῦ τῷ τος συμφερόμενον" 

95 ὥστε τοῦ οὐρανοῦ χυρίως ἐστί. χαὶ εἴπερ πρῶτόν ἐστι τῇ φύσει τὸ 
χύχλῳ χατὰ φύσιν χινούμενον, ὃ οὐρανὸς ἂν εἴη πρῶτος ἄλλος ὧν παρὰ 10 
τὸ ὑπέχχαυμα, ὅ φαμεν εἶναι πῦρ. εἶτα συγχωρήσας τέως τέλειον εἶναι 
τὸν χύχλον ὡς ἀρχὴν ἔχοντα χαὶ μέσον χαὶ τέλος, τίς ἀνάγχη, φησί, χαὶ 
τὴν ἐπ᾽ αὐτοῦ γινομένην κίνησιν τελείαν εἶναι; εἰ γὰρ ὅτι ἔχει ἀρχὴν χαὶ 

80 μέσον χαὶ τέλος, ὡς ᾿Αλέξανδρος ἀλλ᾿ οὐχ ᾿Αριστοτέλης εἶπεν, χαὶ ἣ ἐπὶ 15 
~ / 5» , Vv ~ , > , x >. \ 

της πεπερασμενὴς εὐϑείας ξχξε' τοῦτο. AGLTOL εἰ τέλειον μεν εἰναι τον 

1 χατὰ om. E ἐν τῇ --- ἑξῆς (3) om. DE 3 χινεῖται DE 6 zat ABb: om. 

DE 7 μαϑηματιχῶς c τῇ te DE: τῆς ABe εὐθείᾳ DEb: εὐθείας ABe 

χαὶ DEb: om. AB 8 τῷ] τῇ DE 8. 9 τὴν περιφερῆ ὁ 9 ἰσοταχῆ DE 

corr. E? τῶν] τῷ DE: corr. E? 11 τοῖς om. Be τέτταρσιν A: τέσσαρσιν 

D: τέταρσιν E: τέτρασιν Be 12 ὅπερ om. DE?: ὃ E? 13 τῷ (alterum) om. E 

14 ἤδη] corr. ex εἴδη Εἰ" 15 προτεϑείσας c: post mpo— ras. 1 litt. E οὐδὲ] corr. 

ex ὁ δὲ E? 6 AB: om. DEc 17 ἡμῖν οὗτος ABb: οὗτος ἡμῖν DE 
17. 18 γαρυόμενος] corr.“ex γὰρ οἰόμενος E?: γαρύεν in ras., mg. οἰόμενος D! 18 ὄρ- 

νιϑα A μεγαλορήμονα ἘΦ: corr. EH? ΠΠνδαρον] Olymp. II 87 20 ὑποβαλό- 

μενος A 21 τὸ om. ¢ ἤδη DE*b: ἤδει ABE! zai om. D 
22 ὑπάρχειν DE 24 συμπεριφερόμενον c 27 τέως] corr. ex τέλος E! 28 μέ- 

σην Β 29 γινομένην om. Be ὅτι DEb: ἔτι ABe 30 εἶπεν AE: εἶπε BDe 

ἐπὶ om. Ὁ 31 εὐθείας DEb: εὐϑεῖα ABe μὲν om. ὁ 
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xbuhov τέως συνεχώρησεν, ἀτελῇ δὲ δηλονότι τὴν εὐθεῖαν, ὡς ̓ Αριστοτέλ ἧς 2 22a 
¢ / ~ Ἃ Vv. l4 is δ6 : > ΟΥ̓ΑῚ ἣν Vv. 

ὑπέϑετο, πῶς ἂν ἔχοι τέλος ἣ codeia ἀτελὴς οὖσα, εἴπερ » Τέλος ἀχούειν 

χρὴ τὸ ποιοῦν τέλειον τὸ ἔχον καὶ μηδεμιᾶς προσϑήχης δεόμενον, ἀλλ᾽ 20 

οὐχὶ τὸ περαῖνον μόνον, ὅπερ χαὶ τοῖς προσϑήχην δεχομένοις ὑπάρχει; 

ὧν 

σ e \ ΄ la \ A >QO.> , ~ c Ω 7 σ > 

ὥστε ὃ tov χύχλον τέλειον χαὶ τὴν εὐϑεῖαν ἀτελῆ ὑποῦέμενος, περ οὗτος 
, > 7 > v , ΄ ΄ \ oh 6) ng ΄ 

τέως ἐποίησεν, οὐχ ἔχει χώραν τελείαν λέγειν τὴν ἐπ᾽ εὐϑείας χίνησιν, 
ν Ais τ ΄ ¢ >Q_~ > 9X \ v ΄ " ΄ \ ΄ a 

εἴπερ τ ἔχει τέλος ἢ εὐϑεῖα, εἰ ὃξ μὴ se τέλος, οὐδὲ μέσον .τὸ ὡς 2% 

πρὸς τὸ τέλος. ἔτι; φησιν: ἐπειδήπερ ἀίδιον τὴν ἐγχύχλιον ὑποτίϑενται 
ν σ ΤΣ Ns Si a SN n, 

os) μήτε ἀρχὴν μήτε πέρας ἔχουσαν, δῆλον, ὅτι αὕτη μὲν ἀτελὴς ἄν 

10 εἴη ὡς ἄπειρος, τελεία δὲ ἢ χατ᾽ εὐϑεῖαν τὴν πεπερασμένην" χαὶ γὰρ τὴν 

ἄπειρον εὐϑεῖαν, φησίν, ἀτελῆ λέγουσι διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἀρχὴν χαὶ μέσον 80 
χαὶ τέλος, χαίτοι προσαύξησιν μὴ ἐπιδεχομένην. τοῦτο ἠπόρηται μέν, 
οἶμαι, μετρίως, by’ οὔτινος οὖν ἠπόρηται" ἐπιστῆσαι δὲ ἄξιον, ὅτι χαὶ ὃ 

χύχλος διὰ τοῦτο τέλειος τελείως, ὅτι πᾶν μέρος ἑαυτοῦ mal ἀρχὴν ἔχει 
\ ? 

15 χαὶ μέσον xat τέλος" xal 7 ἐπὶ tod xdxhov χίνησις χἂν ἄπειρος ὡς ἐπ 35 
. 

ἄπειρον ἰοῦσα, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς ἐνεστηχὺς ἔχουσα τὸ ἄπειρον χαὶ ἀόριστον, 
ῳ« ‘ 

ἀλλ᾽ det πεπερασμένον εἶδος ἔχει χαὶ αὐτή πᾶν yao τὸ λαμβανόμενον ἐς περ pe s ξχΞ {40 μὴ Ui 
= 

. 

αὐτῆς καὶ ἀρχὴ xal μέσον χαὶ τέλος ἐστὶ περιόδου τινός, ὥστε ἀεὶ τελείαν 

οὖσαν ἐπ᾽ ἄπειρον προάγειν τὴν aoe τητα ὅλως yop, εἴ ποτε ἀτελὴς 40 

20 ἐλήφϑη, οὐχ ἐδύνατο ἐπ᾽ ἄπειρον προελϑεῖν: οὔτε γὰρ ἀτελὴς οὖσα δύνα- ' 
μιν ἔχειν ἄπειρον ἐδύνατο οὔτε ποτὲ τελειωϑεῖσα χαὶ ἀρχὴν καὶ ἀχμὴν 

ἐν τς χρύνου Rope μὴ χαὶ παρᾶχμ, wale ἐν χρόνῳ τινί. ἐπειδὴ «ὃξ 

οὐχ ἔστι, φησί, χα ὕπαρξιν εὐϑεῖα ἄπειρος, δῆλον, ὅτι χαὶ πᾶσα χίνη νησις ἐπ᾿ 45 

εὐθείας ἕξει χαὶ ἀρχὴν καὶ πέρας χαὶ τὰ τούτων μεταξύ" οὐχοῦν χαὶ τελεία, 

95 ὅσον ἐπὶ τῷ τοῦ τελείου ὅρῳ. 7 τοῦτο πάλιν τῆς αὐτῆς συγγενείας τοῖς 22b a 
i 

ἄλλοις τοῖς τοῦδε τοῦ ἀνδρός ἐστιν ἀπορήμασιν, τὸ πέρας τῆς εὐϑείας 
c , , ΄ ΄ > ~ ι > 
ὡς τέλος λαβόν, xattor τέλος ἐχεῖνο χαὶ οὗτος hey 
ϑήχην ἄλλην μὴ δεχόμενον ὡς ἐλλιποῦς ὄντος τοῦ προτέρου, ὅπερ τῷ ὅ 

ὄχλῳ μὲν χαὶ τῇ χύόχλῳ χινήσει ὑπάρχε ἢ δὲ εὐϑεία οὐχ ὑπάρχει χύχλῳ μὲ ἤ νήσει ὑπάρχει, τῇ δὲ εὐθείᾳ οὐχ ὑπάρχει. 

30 χἂν γὰρ ἔχαστον χίνηυα τοῦ χύχλου οὐ πέρας μόνον ἀλλὰ χαὶ ἀρχὴ χινή- it Pe (ἢ i 
σεώς ἐστιν ἄλλης, ody ὡς ἐλλειπούσης τι τῆς προτέρας τελειότητί ἐστιν, 

2 οὖσα om. Be 4 προσϑήχην BDE: προσϑήχης Abc δεχομένοις DE: δεομένοις 
ABbe ὑπάρχειν B: comp. A 5 ἀτελῆ] corr. ex ἀτελεῖ Ε' 6 τέως] corr 

ex τέλος E! τελείαν E: om. D: τέλειον ABe ἐπ᾿] ἐπὶ τῆς DE ἔχῃ D? 

7) εὐϑεῖα Eb: e corr. D: om. ABe εἰ δὲ --- τέλος Eb: om. ABDe 8 πρὸς supra- 
Ne = 9 μήτε (alterum)] μὴ E αὕτη ba: αὐτὴ BDEc et corr. ex αὐτῇ A 

11 λέγουσι DEb: λέγειν ΑΒο 13 οὕτινος) e corr. D χαὶ DEb: om. ABe 

15 éxt DEb: = A: περὶ B 11 εἶδος bis E αὐτή A: αὕτη DE: αὐτό Be 

21 ἀρχὴν zat om. c 23 φησί Eb: comp. AD: μὴ B: om. ὁ ἡ εὐϑεῖα ec 24 τ 

comp. A: τὴν Be τούτου B 25 τῷ tod D: τοῦ ABe: τῷ E ὅρῳ DE: ὅρου 

ABe τοῖς] xat τοῖς Be: evan. A 26 ἀπορήμασι B 26. 27 τῆς εὐϑείας ὡς 

τέλος] in ras. D 27 ὡς ele mg. E? λαβόν Ὁ: λαβών ABEc olde BDEc 
28 ὅπερ] post 6— ras. 1 litt. περ D 29 τῇ δὲ---πάρχει om. D 31 ἐλλι- 

πούσης ABe tt scripsi: in on ἐῷ τῇ ABDEc 



q 

44 SIMPLICII IN L. DE CAELO I 2 [Arist. p. 269418] ; 

~ > ὅδ. ’ ἀλλ ὡς τῆς αὐτῆς τελείας οὔσης τῷ εἴδει πάλιν χαὶ πάλιν γινομένης" ἢ GE 22d 

ἐπὶ τῆς πεπερασμένης εὐϑείας χίνησις, ὅταν εὐϑεῖα προστεϑῇ, χαὶ αὐτῇ προσ- 11 

τίϑεται ἑνὸς εἴδους τοῦ μετὰ τῆς προσθήκης γινομένου. ἀλλ᾽ εἰ τῆς τοῦ 

παντὸς i oa φυσικὴν εὐϑεῖαν οὐχ ἔστι μείζονα λαβεῖν, πῶ: πῶς οὐχ ἔστιν 

5 αὕτη τελεία χατὰ τὸ χυρίως τέλος, ἥτις τὸ ἄρτον εἶδος oe προσ- 1Ὁ 

ϑήχην οὐχ ἐπιδέχεται," pal πρὸς ταύτην εἴρηταί wor τὴν ἀπορίαν, ὅτε 

τὴν τοῦ ᾿Αριστοτέλους ἐπειρώμην σαφηνίσαι διάνοιαν οὐχ silage ς τῇ τοῦ 

᾿Αλεξάνδρου ἐπιβολῇ λέγοντος ὡς τῷ λόγῳ δυναμένων ἡμῶν αὔξειν πᾶσαν 

τὴν ληφϑεῖσαν οὕτως δεῖν ἀχούειν, GAR ἀξιῶν τὸν ᾿Αριστοτέλην πρὸς αὐτὸ 20 

10 τὸ εἶδος τοῦ τε χύχλου χαὶ τῆς εὐϑείας ἀποβλέπειν, τὸ μὲν τῇ ἑαυτοῦ 
φύσει συννεῦον, τὸ δὲ εἰς ἀοριστίαν ὅσον ἐφ᾽ ἑαυτῷ ἐχχεόμενον, xdv 
ὥρισεν αὐτὸ χαὶ ἐμέτρησεν ὃ Sn τον τος λόγος συνεργοῦντος, οἶμαι, χαὶ 

τοῦ χυχλιχοῦ ities atos* συννεύσαντος γὰρ πρὸς ἑαυτὸ τούτου, χαὶ at 2 

εὐθεῖαι αἱ ἐν αὐτῷ πρὸς ἀπειρίαν ὅσον ἐφ᾽ ἑαυταῖς ὡρμημέναι πέρας τὸ 

15 προσῆχον ἀπέλαβον. ἔτι δέ, φησίν, ἢ χίνησις τοῦ οὐρανοῦ χαὶ ὃ μετρητι- 
wos αὐτῆς χρόνος, εἰ μὲν τέλειά ἐστιν, ἔχει ἀρχὴν χαὶ μέσα χαὶ τέλος 
χαὶ οὐχ ἔστιν ἄπειρα οὐδὲ ἀνέχλειπτα, ὡς ᾿Αριστοτέλης οἴεται" εἰ δὲ 30 
dvéxhernta, οὐχ ἔστι τέλεια: οὐ γὰρ ἔχει ἀρχὴν καὶ μέσα xal τέλος. 
πάλιν δὴ τὰς αὐτὰς ἄνω χαὶ χάτω στρέφοντος ἀπορίας τούτου ἀνάγχη χαὶ 

ὰ αὐτὰ λέγειν, ὅτι ὡς ὃ χύχλος οὕτως χαὶ ἑχάστη χινήσεως περίοδος 

χαὶ ὁ πεν τὸ χρόνος διόλου χαὶ ἀρχὴν ἔχουσι χαὶ μέσον χαὶ 35 
cue 

στίν, οὕτως χαὶ πᾶν ἐν τῇ χα ἤσει ΠΕΣ χαὶ πᾶν νῦν ἐν τῷ ers τὸ 

ὲ ἀνέχλειπτον τῷ πάλιν ἔχουσι καὶ πάλιν. τὸ εἶδος οὖν ἐστιν τὸ χαὶ 

ρχὴν ἔχὸν πανταχοῦ χαὶ μέσον χαὶ τέλος χαὶ προσϑήχην μὴ SeYOpevay, 40 

AR οὐ τὸ ἀνέχλειπτον" τοῦτο γὰρ ἄλλην ἔχει τελειότητα τὴν ἀπειροδυνα- 
, (av χαὶ tows ταύτην ὑπερφυῶς, εἴπερ ἀληϑὲς φανῇ τὸ πᾶν πεπερασμένον 

τῷ or 

σῶμα πεπερασμένην ἔχειν δύναμιν τῷ αὑτοῦ λόγῳ. εἴτε οὖν ἀπὸ τοῦ 
© τῇ ΄ Vv Ἁ l4 ed "» 

μεγέϑους τῆς ἀχολουϑίας ἀρχόμενός τις λέγοι. ὡς ἔχει τὸ μέγεϑος, οὕτως 45 

80 ἔχειν ual τὴν χίνησιν χαὶ τὸν χρόνον, εἴτε ἀπὸ τοῦ χρόνου χατὰ τὸ ἀνά- 
New σ \ \ > / \ ΄ NGS ‘ ’ παλιν, δῆλον, ὅτι χατὰ τὸ εἶδος ληπτέον τὸ τέλειον χαὶ ἀρχὴν καὶ μέσον 384 

yo τέλος ἔχον τοῦ te χυχλιχοῦ μεγέϑους χαὶ τῆς ἀποκχαταστατιχῆς χινή- 
σεως χαὶ τοῦ ταύτην μετροῦντος χρόνου: πάντων γὰρ τὸ εἶδος ἀρχήν τε 

2 αὕτη DE 3 εἴδους ABDE!: specie imperfecti existente Ὁ: εἴδους ἀτέλους ὄντος ΕΠ“: 

εἴδους ὄντος ὁ τῆς (prius) om. ὁ 5 αὕτη ba: αὐτὴ BDEc: αὐτῇ A 6 7) 

ἤδη Ἂς αὐτὴν ΑΒ 7 τοῦ om. DE 9 ἀλλ᾽ om. ¢ 11 συνεῦον B 
t 

ἀοριστείαν ἘΣ, sed corr. ἑαυτὸ A, sed corr. 12 ὥρησεν B δημιουργὸς ὁ 

10 ae Ὁ: τελεία ABEb μέσον ὁ 11 δὲ] δὲ χαὶ Be 18 τελεία A ἔχει 

om. E μέσον © 19. 20 χαὶ ἐμὲ τὰ] χἀμὲ τὰ Ὁ et corr. ex χαὶ peta E? 

20 οὕτω BDe 22 ἀρχὴ] corr. ex ἀρχὴν AE*%c 23 οὕτω BD 24 οὗν] 6 
corr. D: corr. ex οὐ E ἐστιν A: ἐστι BDe et corr. ex σύνεστι Καὶ 26 ἔχει om. D 

28 σῶμα DEb: om. ABe αὐτοῦ ABDE: ἑαυτοῦ c 32 τέλος] τέλον B ἔχον] 

corr. ex ἔχων E* 
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χαὶ μέσα χαὶ τέλος ἔχει χαὶ πανταχοῦ τ 

uiay προσϑήχην ὡς ἔχοντά τι ἐλλιπὲς ὑποδέχεται. ἀλλ οὐδὲ διάλληλος 6 
ἢ δεῖξίς ἐστιν, ὡς οἴεται. “εἰ γὰρ ἐχ τοῦ εἶναι, φησί, τὸν χύχλον τέλειον 

5 

ἠξίωσε χαὶ τὴν ἐπ᾿ αὐτοῦ κίνησιν τελείαν εἶναι, ἐπ 

αὖτ \ / ΄ \ ban 099. 

αὐτὰ τὰ τρια φαινόμενα, χαὶ OVOE- 298 

ὶ ie ὃς χύχλου 7] 

5 χίνησις, οὗτος δέ ἐστιν τὸ peers σῶμα, πάλιν δὲ ex τοῦ τελείαν εἶναι 10 

τὴν κύχλῳ χίνησιν, ὅτι χαὶ τὸ χινούμενον αὐτὴν τέλειόν ae εἴληφεν, 
τουτέστιν ὃ οὐρανός, διάλληλος ἄρα χαὶ οὐχ ἀποδειχτιχὸς ὃ λόγος. ἐν 
τούτοις αὐτὴν αὐτοῦ παρεϑέμην τὴν λέξιν πρὸς ἐπίστασιν τοῖς δυναμένοις 

. δὲ SRV \ σὲ oy ESN αἱ 2 ~ \ > ¥ e 
χαὶ ἐξ ὀλίγων τὴν ἕξιν τοῦ ἀνδρὸς ἐπιγινώσχειν. πρῶτον μὲν οὖν οἴξται 15 

4 > yey 10 τὴν χυχλικὴν χίνησιν ἐπὶ χύχλου γίνεσϑαί τινος χαὶ τὴν τοῦ οὐρανοῦ ἐπὶ 

τοῦ οὐρανίου σώματος οὐχ ἐννοῶν, ὅτι τῆς χινήσεώς ἐστι τὸ χυχλιχόν, 

δυνατὸν δὲ χαὶ τὸ μὴ χυχλιχὸν χύχλῳ χινεῖσϑαι: χαὶ γὰρ χύβον δυνατὸν 

περὶ ἄξονα χύχλῳ χινεῖσϑα: χαίτοι χύχλον ἐν ἑαυτῷ μὴ ἔχοντα: χαὶ ὅτι 20 
αὐτῷ χύχλοι. πῶς οὖν δυνατὸν Εν 

ia > | ‘ ΕΝ ~ 7 \ fe er, 

0 οὐρᾶνος αὐτὸς χινειται χύχλῳ χαὶ ots 

o- 15 τὸ αὐτὸ εἶναι τὸ χινούμενον σῶμα xat τὸ ἐφ᾽ οὗ ἣ χίνησις; αλλ οὐδὲ τῷ 

σφαιριχῷ τοῦ οὐρανοῦ τέως ὃ ᾿Αριστοτέλης συνεχρήσατο" τοῦτο γὰρ dots 
ρον ἀποδείχνυσιν: ἀλλὰ τῇ χυχλιχῇ χινήσει, ἣν ἢ τῶν ἄστρων ἀπὸ τοῦ 35 

αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτὸ περιφορὰ χατὰ ἴσην τὴν ἀπὸ τῆς γῆς ἀπόστασιν 
δείχνυσιν: ὥστε οὐχ ὡς ἀπὸ τοῦ οὐρανίου σώματος ὡς ἀπὸ χύχλου τελείαν 

20 ἔδειξε τὴν χυχλιχὴν χίνησιν, ἀλλ᾽ ἀπὸ τοῦ εἴδους αὐτοῦ τῆς χινήσεως" 
διάστασιν γὰρ ἔχουσά τινα χαὶ σχῆμα ἔχει, ποτὲ μὲν εὐϑύ, ποτὲ δὲ περι- 30 
φερές: χαὶ τοῦτον τὸν χύχλον ὡς τέλειον λαβὼν διὰ τὸ πανταχοῦ τοῦ 
χύχλου εἶδος ax αὐτοῦ τὴν zat αὐτὸν ἐσχηματισμένην χίνησιν τελείαν 
ἀπέδειξε χαὶ ἀπὸ ταύτης ὡς ἀπὸ eee προφανέστεραι γὰρ τῶν 

25 οὐσιῶν ai ἐνέργειαι: τὴν οὐσίαν τοῦ οὐρανίου σώματος Feat τοῦ χυχλο- Bd 

popnemab ἁπλῶς τελείαν εἶναι συνελογίσατο: ὥστε οὐδὲ διάλληλος 7 δεῖξις, 

ὡς οὗτος 6 χρηστὸς οἴεται. GAN εἰ χαὶ τέλειον, φησίν, ἐστι τὸ οὐράνιον 
διὰ τὸ σφαιριχὸν εἶναι, οὐδὲν ταύτῃ γε τῶν λοιπῶν διοίσει στοιχείων, ὧν 
τὰς ὁλότητας Seana εἶναι βούλεται χαὶ αὐτὸς ᾿Αριστοτέλης. πάλιν οὖν 40 

80 ἀναγχάζομαι τὰ αὐτὰ λέγειν, ὅτι οὔπω μὲν σφαιριχὸς ὃ οὐρανὸς ἀποδέ- 

δειχται οὐδὲ ὡς σφαιριχὸν τέως τέλειον εἶναί φησιν, ἀλλ᾽ ὡς χύχλῳ 
χινούμενον, ταύτην τὴν κχίνησιν ὡς τελείαν τοῖς τελείοις προσήχειν 

" 

βουλόμενος. χἂν σφαιριχὰ οὖν ἐστι χαὶ τὰ ἄλλα στοιχεῖα, ἀλλὰ πρῶτον 4 

1 μέσον ὁ 2 ὡς DEb: om. ABe ἐλλειπὲς "Ὁ A διάλληλον E 4 ἐπὶ] 

seq. lac. 5 litt. B 5 ἐστι BDEc 6 thy] αὐτὴν B: ad thy c εἴληφε DE 

8 αὐτοῦ DEb: ad ABe 9 ἕξιν DE: λέξιν ABbe 10 γίγνεσϑαι E τινος 

DEb: τινές AB 11 τοῦ om. Be τὸ χυχλιχὸν] in ras. D: δυνάμεως τὸ κυχλιχὸν 

ΕΠ: δύναμις τὸ χυχλιχὸν ΕΞ: mg. ἢ εἶδος E? 12 δυνατὸν δὲ Ὁ: in ras. D: m. sec. 

E: δυνατὸν ABe τὸν κύβον in lac. E” δυνατὸν] in lac. E? 3 περὶ] postea 

289.) DY in. 180; 1? tov ἄξονα in lac. E? αὐτῷ Ὁ 14 ΕἸ e corr. E?: 

οὐ D 15 τὸ (pr.) ec: om. ABDEb αὐτὸ] mut. in αὐτὸν ἘΦ 18 xav c 

19 ὡς (alterum) om. ¢ 20 ἔδειξεν c 23 χύχλου DEb: χυχλιχοῦ ABe εἴδους ὁ 

25. 20 χυχλοφορητοῦ ὁ 26 οὐ ο 28 οὐδὲν DEb: οὐδὲ ABe 29 αὐτὸς ὁ 

DEce 32 ταύτην τὴν κίνησιν DEb: τὴν χίνησιν ταύτην ABe 
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μὲν οὐχ ἐχ τοῦ σφαιριχοῦ δέδειχται νῦν, ὅτι ἄλλη παρὰ τὰ τέσσαρα 23a 
στοιχεῖά ἐστι τὸ οὐράνιον, ἔπειτα | οὐδὲ expire ἐν τούτοις τὸ σφαιριχόν, 23» 
ἀλλὰ χαὶ αὐτό, ὃ ἔχει, παρὰ τῆς οὐρανίας ἔχει συσφίγξεως ὑπερφυῶς 
τάχα χαὶ τοῦτο δεχόμενα. πάλιν δὲ ὥσπερ μεταμελόμενος, ὅτι συνεχώ- 

5 ρὴησε τελειότερον εἶναι τὸν χύχλον τῆς εὐθείας, πειρᾶται τοὔναντίον ἐπι- 5 

δειχνύναι. εἰ γὰρ ἐπίπεδος, φησίν, 6 χύχλος λαμβάνοιτο, ὡς τῷ ᾿Αλεξάνδρῳ 
genet οὐχ xe τὸ χέντρον ἐνεργείᾳ, ἵνα μὴ διῃρημένος ὧν χατ᾽ αὐτὸ μη- 

, 
=e ὥστε ode ἔχει sla τῆς ὃὲ πεπερασμένης γραμμῆς 

Pi 
ἥ 

[ἢ 
δες φυσιχῆς cite μαϑηματιχῆς τὰ ἔσχατα ἐνεργείᾳ ἐστίν’ ὅσῳ οὖν, φησί, 10 

ξ εὐθεῖα τοῦ χύχλου τελειο- 10 τὸ ἐνεργείᾳ τοῦ δυνάμει τελειότερον, τοσοῦτον 

] ota. ἀλλ᾽ εἰ μὲν εἰς γυμνασίαν ταῦτα προὔτεινε τοῖς νέοις, τάχα | é 
ἂν εἶχέν τινα λόγον οὐχ ἄγαριν: ἐπειδὴ δὲ ὡς Bovuata προφέρει ταῦτα 

| § i le ΠῚ Y 
\ AUTH τῆς τοῦ οὐρανοῦ μαχαριότητος οὕτως ὄντα Gatlpd, ἐλεεινὸς αὐτός τε 16 

| ἂν εἴη διχαίως χαὶ τῶν ἐντυγχανόντων of ἀπατώμενοι. πῶς γὰρ τὸ χέν- 
΄ 15 tpov τοῦ παντὸς δυνάμει φησὶν εἶναι, περὶ ὃ πᾶς ὃ οὐρανὸς χινεῖται τὴν 

ἀίδιον χίνησιν;: χαὶ δηλονότι χαὶ τοὺς πόλους δυνάμει νομίζει μόνον εἶναι 
τοῦ οὐρανοῦ. ἣ δὲ αἰτία, δι᾿ ἣν εἵλετο ταῦτα λέγειν, ἔτι μᾶλλον αὐτοῦ 20 

διελέγχει τὴν ἌΡΣΕΝ οὐ ΠΡ ἐστιν ἐνεργεία, φησί, τὸ χέντρον τοῦ χύχλου, 
ν i i 

Ξὴ ἵνα μὴ τὸ σ συνεχὲς τοῦ διαχύπτηται. χαίτοι εἴπερ χατὰ τὸν ἀποδοϑέντα 
20 τοῦ συνεχοῦς Spicy. Ἐπὶ ae ἐστιν, ὧν τὰ ἔσχατα ἕν, τὸ δὲ χέντρον ἕν 

ὃν χοινόν ἐστι τῶν an’ αὐτοῦ πρὸς τὴν περιφέρειαν φερομένων εὐϑειῶν, 25 

πῶς ἂν ἐνεργεία τοῦτο ὃν διαλύοι ἫΝ συνέ LIDS εἰ δὲ το φησῶ; 
ὃ χύχλος, πρῶτον μὲν το sae ἔσται χαὶ οὐ φυσιχός, ἔπειτα οὐ μόνον 

~ 

τὸ χέντρον τοῦ τοιούτου χύχλου οὐχ ἔστιν ἐπε} ee ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸ 

ξὺ ες περιφερείας χαὶ τοῦ xévtpov. χαΐτοι τίς γραμμιχὸν ἀχούων 80 

χύχλον μεταξύ τι τῆς περιφερείας ἔτι χαὶ τοῦ χέντρου ζητε 2 ἀλλ ἐπὶ τοῦ 

pap eeet ὅπερ εἶπον, ἐφ᾽ οὗ τὸν λόγον ὃ ᾿Αριστοτέλης ποιεῖται" γραμ- 
μιχὸς γάρ ἐστιν ὃ τῆς χατὰ τὴν χίνησιν διαστάσεως: πᾶν μέρος χαὶ ἀρχὴ 

τέλος, διὸ ual ὅλος δι᾿ ὅλου τέλειός ἐστιν 6 χύχλος. εἶτα 8ὅ 
\ 

30 ἐνίσταται ual πρὸς τὸ τὴν πεπερ ἀσμένην εὐϑεῖαν προσαύξειν δυνατὸν εἶναι 

τὴν διάμετρον τοῦ χόσμου παράγων χαὶ τὴν ᾿Αλεξάνδρου ἐξήγησιν τὴ 

λέγουσαν τῷ γε λόγῳ βῆδεν ne πᾶσαν πεπερασμένην εὐϑεῖαν αὔξειν 
ἐπινοίαις χαὶ αὐτὸς ἀμυνόμενος χεναῖς. εἶπον δέ, ὅτι πρὸς τὴν φύσιν τῆς 40 

εὐθείας ἀπεῖδεν 6 Apts τέλης μὴ ὌΡΟΣ ΟΣ πρὸς ἑαυτήν, ὥσπερ ὃ 
35 χύχλος, ἀλλ᾽ ὅσον ἐφ᾽ ἑαυτῇ πρὸς ἀοριστίαν ἐχχεομένης ὥσπερ χαὶ ὃ 

οὐχ] corr. ex οὖν E?: οὖν B 4 τάχα om. ὁ ὥσπερ] ὡς ce 5. 6 ἐπιδειχνύναι] corr. 

ex ἀποδειχνύναι EH! 8 ἐστὶ om. c: an ἔσται συνεχὴς ἡ ὁ 10 τοῦ (alt.) bis D 

12 elye BDEc 3 τῆς Om. ὁ τοῦ om. E 15 πᾶς ὁ ADE: πᾶς B: ὃ 

πᾶς c 18 διάνοιαν DE οὐ] οὐδὲ Be post φησί del. μὴ Εὶ 20 ἔσχατα] 
πέρατα Be 28 xbxhos DEb: χύχλος ἐστὶ ABc 24 ἔστι BDEc 271 ἐφ᾽ od] ome 
γραμμιχὸς] corr. ex γραμιχὸς E? 28 ὁ ABDE!: οὗ E?: ἐφ᾽ od ς τὴν om. ὁ 

92 μηδὲ Β 33 ἀμυνόμενος om. E: post χεναῖς add. φερόμενος mg. E*: novis... 

procedens b 34 συνευούσης B 34. 35 6 χύχλος---ὥσπερ om. ὁ 
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= τοῦ ἀνδρὸς λόγος.  xal τῷ χύχλῳ γάρ, φησίν, εἴπερ σῶμα εἴη, χαὶ BP 

ἔτι τῇ σφαίρᾳ ἐξ ἴσου πανταχόϑεν σῶμα περιχεύμενον ἔξωϑεν χαὶ προσ- 
χρινόμενον μείζονα ποιεῖ. χαὶ ὅρα, ὅτι οὐδὲ τὸν δρισμὸν οὗτος οἷδεν τοῦ 45 

χύχλου, εἴπερ σῶμα αὐτὸν ὑποτίϑεται. χαίτοι οὐδὲ ἐπίπεδον αὐτὸν 6 

5 ᾿Αλέξανδρος ὑποϑέ ἔϊμενος συμφώνως, οἶμαι, τῷ Δριστοτέλει τὴν ἐξήγησιν 24a 
ἐποιήσατο. πῶς δὲ ἂν προστίϑεσϑαι τῷ χύχλῳ ἣ τῇ σφαίρᾳ λέγοιτο τὸ 

ἔξωϑεν περιχεύμενον οὐχ ἀφανιζομένης τῆς προτέρας ἐπιφανείας: ὥσπερ 
7 

\ ΄ \ ~ 
ἐπὶ τῆς εὐθείας, ὅταν αὐτὴν προσαυξήσωμεν, τὸ πρῶτον αὐτῆς πέρας 5 

ἀφανίζοντες ἀντὶ διπήχους τριπήχη μίαν ποιοῦμεν εὐϑεῖαν, ἐπὶ 62 τοῦ 

10 χύχλου χύχλον περὶ χύχλον χαὶ σφαῖραν περὶ σφαῖραν περιβάλλομεν-. ἀλλὰ 
\ 

ἐς 

πολλά, φησί, χυχλιχὰ χαὶ σφαιριχὰ ἐν ζῴων σώμασιν ὑπὸ τῆς τροφῆς τῆς 

εἰσιούσης προσαύξεται, ὡς τὸ τῆς ἀνθρώπαυ χεφαλῆς χαὶ ὁ τοῦ χερατοξι- 10 
δοῦς χιτῶνος ἐν ὀφϑαλμῷ χύχλος. of δὲ ταῦτα ἀποροῦντες οὔπω τῆς 

᾿Αριστοτέλους ἐννοίας περὶ τούτων ἐφίχοντο. ιν γὰρ πεπερασμένην εὐϑεῖαν 

15 ἀτελῆ φησιν, ὅτι ἐστίν τι ἐχτὸς αὐτῆς, εἰς ὃ προσαύξεται αὐτὴ μένουσα 

χαὶ μόνον τὸν διορισμὸν ἀπολέσασα: ὃ δὲ ὑπὸ τροφῆς αὐξόμενος χύχλος 1ῦ 
“ ~ Va Ve 5 ΄ Ve Cc 5 - / 

ἢ σφαῖρα ἔνδοϑεν αὔξεται, οὐ προσϑήχης ἔξωϑεν αὐτῷ γινομένης ὥσπερ 

ἐπὶ τῆς εὐθείας: διὸ χαὶ λέγεται εἶναί τι ἐχτός- ἀλλ᾽ ὅλου τοῦ εἴδους 
ἐπιδιδόντος - διὸ οὐ λέγεται τούτῳ προστίϑεσϑαι τὸ προσιόν: οὐ γὰρ ὑπο- 

20 μένει τὸ δεχόμενον thy προσϑήχην ὡς ἢ εὐϑεῖα. χἂν αὐξηθῇ οὖν 7 τοῦ 20 

τὸς διάμετρος, οὐχ ὁμοίως αὐτῇ προσαύξεται ἢ σφαιριχὴ ἐπιφάνεια, 

λλὰ τῆς μὲν εὐθείας μένει τὸ πρότερον μέρος τὴν προσϑήχην δεχό 
- > ἐπ \ \ 3 ἈΝ S\ / Ἃ ~ 

tbh χαὶ ἀτελὲς Exetvo doxet, τῆς δὲ σφαιριχ τ τιφανείας ἢ τοῦ χύχλου 
> Χ ’ - ΓΑ: ΄ — οὐδὲν μένει τῶν προτέρων. ἄλλη γὰρ ἢ περιαγωγὴ γίνεται τῆς περιφερείας" 25 

25 ὥστε οὐχ ὁμοίως ἐπί te τοῦ χύχλου χαὶ τῆς edt γεϊας τὴν αὔξησιν τινοη- υ ἐπ 
téov, ἀλλ᾽ ὅπου μὲν χατὰ πρόσϑεσιν, Ἷ ὃὲ Beaute χατὰ τὸ ἐλλεῖπον, 

ὅπου 6& ἐχ τελείου τελείου πάλιν τς χαὶ eg oe: μεμφόμενος 
δὲ χαὶ τὸν ἀποδοϑέντα τοῦ τελείου ὅρον εἰς πολλὴν ἐχπίπτειν ψυχρότητα 30 

east τὸν ACU χεῖρα ἣ γλῶτταν ἣ γὴν ἢ πῦρ FH τι τῶν ἄλλων 

80 μορίων εἰς ἀρχὴν χαὶ pene χαὶ ἔσχατον διαιρεῖν. χαίτοι χἂν μὴ βούλοιτό 
τις τοῦτο τ tov εἶναι τὸ ἔχον ἀρχὴν καὶ μέσα χαὶ ἔσχατα, ἀλλὰ πᾶν ye 
σῶμα, ᾧ μηδὲν ἐλλείπει, πάντως Ex τούτων συμπεπλήρωται. χαὶ γὰρ 80 

1 τοῦ] postea ins. A 2 περιχεόμενον DEb: περιεχόμενον AB 2. ὃ προχρινό- 

μενον A ὃ οἷδε BDEc 6 σφαῖρα AE 7 περιεχόμενον AB 8 αὐτὴν om. 

DE πρῶτον αὐτῆς} bis E, sed corr. 9 διπήχους)] corr. ex δίπους E τρι- 

πήχη] τ--- 6 corr. D: corr. ex τριπήχους vel τριπήχου Ἐ5 εὐϑεῖαν ἐπὶ δὲ] mut. in 

εὐϑείαν οὕτω δὲ ἐπὶ E? 10 περιβάλλοντες ἘΠ᾿ 11 τῆς (alterum) om. Ac 

12 τὸ τῆς AB: circulus Ὁ: 6 τῆς ὁ: om. DE χεφαλὴ ἘΦ 13 ὀφθαλμοῖς ec 

τῆς] τοῦ B, postea suprascr. τῆς 14 eon é— e corr. B 15 ἀτελῇ] ᾽Αρι- 
στοτέλης Be ἐστι BDEc αὐτὴ Bb: αὐτῇ A: αὕτη DE 17 ] ἢ Β 
19 προτίϑεσϑαι AB τὸ OM. ὁ προιὸν ΑΒ 20 ὡς om. AB 24 περι- 
penny ae, oaths. 7 B 26 πρόϑεσιν AB πρόϑεσις AB 28 ἀποδόντα B 

ἐκπίπτειν] post -(- ras. 1 litt. B ψυχρότητα) lac. 9 litt. B 91 τις] lac. 3 litt. 

om. ἃ post τὸ del. ἔσχατον B 32 ᾧ] corr. ex 6 E? ἐλλίπει E: corr. E* 
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χειρὸς πρῶτον μὲν ἄν εἴη μέρος, xa ὃ τῷ ὅλῳ συμπέφυχεν, ἔσχατον 24a 
δὲ τὸ πρὸς τοῖς δαχτύλοις, μέσος 68 ὁ ἀγχών, xal γλώττης Guotws χαὶ 

Ξι αἴραι δὲ τὴν ἀρχὴν κατά τι μὲν ἐν τοῖς κέντροις, χατά τι δὲ ἐν ταῖς 
5 la ~ ν ΄ 

μλμννέλ ἔχουσιν, τὰ ὃὲ ὁμοιομερῆ, ἂν ἢ τέλεια, ἔχει πάντως καὶ 
\ > , ~ ΝΜ, ‘ 5 τὰ ἄλλα. χαὶ ἐπὶ tod σώματος τρεῖς ἔχοντος διαστάσεις οὐχ ἀπορήσομεν, 40 

΄ > “ ~ Vv 97 

ὡς οὗτος οἴεται, ποία μὲν ἀρχῆς ἔχει hoyov, ποία δὲ μεσότητος, ποία δὲ 
~ a~ 3 » σ ΜΞ ὐν » oS ae ae ae a s \ ay = oA Si τελευτῆς δῆλον γάρ, ὅτι ἀρχὴ μὲν ἢ χατὰ γραμμὴν χαὶ μῆχος, μέση 42 

£ ᾿ \ > ΠΑ ‘ Sh ΄ = ‘ Pa.’ A} ΄ aL ΄ ΄ 

ἢ χατὰ τὴν ἐπιφάνειαν, τελευτὴ δὲ ἢ χατὰ τὸ βάϑος. εἰ δὲ ὁ χύ- 
> ms ~ . πὰ ΄ y ΡῈ Bos ἀπορεῖν ποιεῖ διὰ τὸ τὰς τρεῖς διαστάσεις ἴσας ἔχειν, ποία μὲν ἀρχή» 4 

10 ποίο A> 4 7, ,ὔ Si shel t ih 9 2 ~ ὅτ ea Ce loool 0 ΄ Lo 24b 

ποία G& μέση, ποία δὲ τελευτή. πάλιν ἐρῶ, | ὅτι τὴν ὡς μῆχος δριζο- 
3 = aie 1 , 7 τ εἴν ~ Po \ , hes, 

gees a il es “ay ed 14 δϑενοῦν λαβεῖν: χαὶ ἐπὶ τῆς 

σφαίρας τὸ μὲν μῆχος ὁ μέγιστος ὁρίζει τῶν ἐν αὐτῇ χύχλων. τὸ δὲ πλάτος 
> 

μ 

ἢ ὅλη ἐπιφάνεια, τὸ δὲ βάθος ἢ ee μέχρι τοῦ χέντρου ἀπὸ τῆς 
‘4 

ί 

Φι 

Ὁ ΚΙ elas διάστασις. οἷον ὃὲ ἄλλο σοφὸ προσενενόησεν ὃ γεννάδας, εἰ 
18 “ὃ γραμμιχός, φησί, χύχλος, xa?’ ἘΠῚ yey ἀρχὴν ἔχει χαὶ μέσον χαὶ 

τέλος, τέλειός ἐστι, xa? ὅσον δὲ οὐ τὰς τρεῖς ἔχει διαστάσεις, ἀτελής 
ἐστιν, ὥστε χατά τι μὲν τέλειος, χατά τι δὲ ἀτελής" εἰ οὖν ἣ χυχλικὴ 

χίνησις ἐπὶ tHS χυχλιχῆς γίνεται γραμμῆς καὶ οὐχὶ κατὰ τῶν τριῶν δια- 10 

στάσεων, ἀτελὴς χαὶ αὕτη. εἰ οὖν ἐχ τοῦ τελείαν εἶναι τὴν χύχλῳ χίνη- 

20 σιν ἐβούλετο, φησίν, ἀποδεῖξαι, ὅτι χαὶ προτέρα τῆς εὐϑείας, ἔδει καϑόλου 

τὴν τοῦ τελείου ἔννοιαν a “Ol δεῖξαι παντὶ μὲν χύχλῳ τὸν δρισμὸν 

ἐφαρμόζοντα, οὐδεμιᾷ δὲ εὐϑεία᾽᾽. συγγινωσχέτω δὲ πᾶς ὁ μετ᾽ ἐπιστά- 15 

σεως ἐντυγχάνων, εἰ τηλιχαύτας αὐτοῦ ῥήσεις καὶ ἐπ᾽ αὐτῆς αἱροῦμαι 

iets ee τῆς λέξεως" eONBp =I γὰρ τοῦτο ποιῶ τοῦ μηδὲ πιστευϑῆναι 

ἐνίοτε τὸ τὰ τοιαῦτα τοῦτον ἐννοοῦντα τῷ ᾿Ἄριστοτ ἔλει τολμᾶν ἀντιγράφειν" τῷ 

— ἃ λέγει δὲ δηλονότι, ἐπειδὴ μὴ τὴν τοῦ σώματος ἔχει aseak oak δ γραμμι- 20 

nos χύχλος (δῆλον δέ, ὅτι οὐδὲ τὴν τοῦ ἀνθρωπείου σώματος" οὐ γὰρ 
ἔχε! τον χαὶ στέρνον χαὶ πόδας: οὐδὲ τὴν τοῦ διχανιχοῦ λόγου" 

\ 

΄ 

> \ \ ͵ f μι Wax 3 

TO γοηίμοι γὰρ αὐτῷ χαι ἐπίλογοι χαὶι τὰ TOUTWY LECH Οὐχ ἀπο τυΝ οὐχ 

> ΄ 
80 ἔστιν χυρίως tat ἐπειδὴ uy πάντων εἰδῶν ὁμοῦ συλλαβὼν ἔχει τὰ 

’ [fee 
\ » 

ας 2% 

5 ‘ “ , ΤΑ οὶ 

τελειότητας “a ἕν εἶδος αὐτὸς ἀφωρισμένος. τούτῳ δὲ τῷ λόγῳ οὐδὲ 
ὅλος ἐστίν: οὐ γὰρ ἔχει τὴν τοῦ ἵππου ὁλότητα ὁ χύχλος. τὸν μέντοι 

~ ~ ~ . 5 v 

χοινὸν χαραιτη ρα, τῆς τειποσ τς τὸ ἀρχὴν ἔχειν χαὶ μέσα χαὶ τέλος χαὶ 
ὃ χύχλος ἔχει χατὰ τὸ ἑαυτοῦ εἶδος, ὥσπερ τὸ σῶμα χατὰ τὸ οἰκεῖον. 30 

a ΄ 2 \ ~ >|  ὴ ew, - ΄ ΤΡ \ 35 χαὶ θαυμαστόν, ὅτι χαὶ tod ᾿Αριστοτέλους ἀχούσας λέγοντος “τελευτὴ γὰρ 
‘ 

yor μέσον χαὶ ἀργὴ τὸν ἀριϑμὸν eye: τοῦ παντός, τὸ O& πᾶν χαὶ τὸ TE- 
ν ᾿ « ? 

1 τὸ ὅλον E ὃ σφαῖρα AB 5 ἔχουσι BDe 6 μὲν] γὰρ B 10 δὲ (alterum) 

om. A 11 λειψόμεϑα E: corr. 12 καὶ E eee AB 10 δια- 

στάσεις ἔχει E 11 ἣ χυχλιχὴ] ras. 1 litt. E 20 ἐπιδεῖξαι ς χαὶ ὅτι Β 

προτέρα ba: πρώτη ABDE 22 δὲ (alterum)] δὴ Eb "99. 23 ἐπιστασίας Ὁ 

23 χαὶ om. D 24 παραγράφην E: corr. ΕΞ 25 τὰ om. E 30 ἔστι BDEc 982 ὅλως 

ΑΒ τὸν] corr. ex τὸ D 33 μέσον c 35 λέγοντος] 268411—13 γὰρ 

om. E 



SIMPLICII IN L. DE CAELO I 2 (Arist. p. 269418. 30] 49 

‘ . 

hetoy οὐ χατὰ τὴν ἰδέαν ὃ διαφέρουσιν ἀλλήλων χαὶ αὐτὸς ὃὲ οὕτως μέχρι 240 

νῦν χρώμενος τῷ τοῦ τελείου ὀνόματι χαὶ παρὰ πόδας πρὸς τοιαύτην ν 35 

ἔννοιαν ἀντιλέγων. ὅταν λέγῃ “διὰ τί OE ὅλως τὸ ἀρχὴν ἔχον χαὶ πέρας 

χαὶ τὸ τούτων μεταξὺ τέλειόν ἐστιν ὅμως ἔτι ἀπαιτεῖ τὸν ᾿Δριστοτέλην 

Ὁ χαϑόλου τὴν τοῦ τελείου ἔννοιαν ὀρίσασϑαι. εἰ μὴ ἄρα χαϑόλου μὴ τὸ 

χοινὸν λέγει, ἀλλὰ τὸ ax πάντων τῶν χατὰ μέρος χατὰ τὰς διαφορὰς 40 
i , a wea > > ~ ΄ », σὺ \ > \ 

αὐτῶν συναγόμενον" πῇ ἀδύνατον ἣν. ἐρωτᾷ δέ: διὰ τί ὅλως τὸ ἀρχὴν 

On 

" \ } . 5 /, \ ‘ ~ y+ ‘ 

ἔχον χαὶ πέρας χαὶ τὸ τούτων μεταξὺ τέλειόν ἐστι χαὶ μὴ μᾶλλον τὸ 
Π] 

, 5 Vv > ΄ » , “Νὰ ‘ 5 ,ὔ 

υνήτε ἀρχὴν ἔχον μήτε πέρας οἷον ἢ ἄπειρος γραμμή οὐδὲ γὰρ yo ἐπί- 

10 voray προσϑηχην ἢ αὔξησιν αὕτη δέχεται. χαὶ ϑαυμαστόν. ὅτι χαὶ youuw- 44 
esl i 1 j ἐπι 

- 

- 

υατιχοῦ τὰ συγγράμματα ἐπιγράφων οὐδέποτε τοῦ τελείου τὴν ἐτυμολογίαν 
ἐζήτησε παρὰ τὸ τέλος πάντως λεγομένου" τὸ γὰρ ἔχον τέλος τῶν 25" 

οἰχείων πληρωμάτων πάντως χαὶ μέσον ἔχει χαὶ ἀρχήν, οὐ μέντοι τὸ 
ἀρχὴν υόνην ἔχον ἢ ἀρχὴν χαὶ μέσον. μὴ ὡς μέσον δέ, ἤδη πάντως χαὶ 

15 τὸ τέλος ἀπείληφε" καὶ διὰ τοῦτο χαὶ ᾿Αριστοτέλης τὸ πᾶν χαὶ τὸ τέλειον ὅ 
μηδὲν διαφέρειν χατὰ τὴν ἰδέαν φησίν. εἰ G2 χαὶ τέλος τὸ τελιχώτατον 
ἀγαθὸν ἐδγοιμεν; τέλειον ἄν εἴη τὸ πάντων τῶν ἑαυτοῦ ἀγαϑῶν πεπληρω- 

μένον πρώτων τε χαὶ μέσων χαὶ ἐσχάτων. χἄν μέγεϑος εἴη τοῦτο, τῶν 

ἐπιβαλλόντων αὐτῷ μερῶν. ἢ δὲ ἄπειρος εὐθεῖα πρῶτον μὲν οὐδὲ ἔστιν. 10 

20 ὥστε πάνυ χυρίως 6 fea yercixt μόνον τῶν μεγεϑῶν tH μὴ ὃν τέλειον 

χαλεῖσϑαι νομοϑετεῖ- ἔπειτα χἂν ὑφέστηχεν, ἀόριστον ἔχει καὶ ἀπερίληπτον 
τ τε ὑπόστασιν αὐτοῦ zal τὴν περὶ τῆς ὑποστάσεως ἔννοιαν. τὸ GE 

τέλειον ὡρίσϑαι βούλεται χαὶ τοῖς ἑαυτοῦ πληρώμασιν περιγεγράφϑαι. τού- 1 

TALS μὲν οὖν χαὶ ταύ τὴν τοῦ ᾿Αριστ οτέλους τὴν λέξιν. ὅστις ͵ 

25 οὗτος. διὰ μαχρᾶς φλυαρίας ἐνοχλεῖν ἐπενόησεν. ἀλλ᾽ ἐπὶ τὰ ὃ 

yp ΠΝ ΄ ΄ “ ΄ ,΄ > , , p. 269230 "Ex te δὴ τούτων φανερόν, ὅτι πέφυχέ τις οὐσία σώ- 90 

ἁᾶτος ἕως τοῦ χαὶ προτέρα τούτων πάντων. 

7 \ ΄ - > ΄ 5) Qs \ > ΄ 

Κοινὸν συμπέρασμα τοῖς εἰρημένοις ἐπάγει. τεϑέντων γὰρ ἐχείνων 
φανερὸν TRYOREY ἐξ αὐτῶν. ὅτι ἔστιν ἄλλο τι σῶμα ἁπλοῦν τὸ ἐγχύχλιον 

80 παρὰ τὰ τέσσαρα στοιχεῖα ϑειήτερόν τε αὐτῶν χαὶ πρότερον τῇ φύσει. εἰ 

γὰρ δέδειχται. ὅτι ἢ χκύχλῳ χίνησις ἁπλῇ καὶ προτέρα τῇ φύσει τῆς ἐπ᾽ 35 

1 οὗτος D 2 ποδός ὁ 3 λέγευ E: corr. ἘΣ δὲ] te ὁ πέρας] πόδας Β 4 post 

ἐστιν del. xat μὴ v. 8 — δέχεται v. 10 Ὁ ᾿Αριστοτέλη E 5 χαϑόλου (pr.)] zat? ὃ B 

7 τὸ] τὴν AB 10 αὐτὴ ABe 10. 11 γραμμικοῦ AB 1 πρώτως B τὸ} corr. 

ex τὴν E? 15 τὸ Gi) om. ¢ 16 διαφέρειν μηδὲν αὶ 17 ἀγαϑὸν om. Be 

λέγομεν Ὁ ety om. Be 17. 18 πεπληρωμένω E: corr. K* 18 τοῦτο] αὐτὸ ὁ 

19 οὐδὲν ABe 20 πάνυ om. D μόνων E 21 ὑφεστήκει E: ὑφεστήχοι D: ὕφε- 

στήχκῃ K? 23 eet ὃ καὶ βούλεται e πληρώμασι BDEc περιγεγάφϑαι Β 

25 ἐπενόησεν ὁ: intendit Ὁ: ὑπενόησεν ABDE ἱστέον A 21 ἕως τοῦ] ἄλλη παρὰ 

τὰς ἐνταῦϑα συστάσεις ἡειοτέρα D πάντων ABD: ἁπάντων 28 κοινὸν --- ἐπάγει] 

χοινὸν τῶν εἰρημένων ἐπάγει συμπέρασμα mg. K° 29 tom. D Ol προτέρα ba: 

πρώτη ABDE τῇ φύσει om. ABe 

Comment. Arist. VII Simpl. de Caelo. 4 
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“( yr? r aN ΄ Ἂ Α , ae 2 7 ee ιν id - 4 “ 4 or. 

εὐθείας ἐστίν. ἢ ὃὲ ἁπλῇ χαὶ προτέρα τῆς ἐπ᾽ εὐϑείας ἁπλοῦ χαὶ Tpotepov 255 

bos. τῶν εὐϑυπορουμένων σωμάτων ἐστὶ σώματος. τὸ ὃὲ ἁπλοῦν χαὶ a 
=z -G Oo 

/ 

πρότερον τῇ φύσει χαὶ ϑειότερόν ἐστι. δῆλον. ὅτι ἐκ τῶν χειμένων συνήχϑη 

τὸ συμπέρασμα τοῦτο. 

ως TOU 30 MQ 5 p.269a32 Κἂν εἴ τις ἔτι λάβοι πᾶσαν εἶναι χίνησιν 
ξ σ 

Οὐ μόνον ἐκ τῶν ἤδη ῥηϑέντων συνάγεται τὸ ἄλλο εἶναι παρὰ τὰ 

τέσσαρα στοιχεῖα τὸ wnRorpapTstiey σῶυνα. ἀλλὰ χαὶ ἐξ ὧν νῦν προστίϑησιν 30 

ἐπιχειρημάτων, ὧν πρῶτόν ἐστιν, οἶμαι. τοιοῦτον χατὰ τὸν ᾿Αλέξανδρον" 

10 πᾶσα χίνησις φυσιχὴ ἁπλῇ ἢ χατὰ φύσιν ἐστὶ τῷ χινουμένῳ αὐτὴν ἁπλῷ δι 
΄ “Ἃ \ » ΄ >\ δὴ , ἂν Ψ ΩΣ vs x mee / 2 , 

GWUATL ἢ παρὰ φύσιν" Ἢ OF παρα φύσιν ηὐσα τινι ἄλλῳ χατα φυσιν SGTtl” 

~ , > Ἁ \ 4 oa ‘ s pan ak wv 

τοῦτο γάρ ἐστι τὸ παρὰ φύσιν χινεῖσθαι φυσιχὴν χίνησιν τὸ τὴν ἀλλοῦ 40 

χατὰ οὖσιν οὖσαν χινεῖσϑαι αὐτὸ μὴ χατὰ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν: πᾶσα γὰρ 
, 

χίνησις φυσιχὴ χατὰ φύσιν χινουμένου τινός ἐστιν. εἰ οὖν ἢ χύχλῳ χί- 

18 νησις φυσιχή, ἣ δὲ φυσιχή, εἰ παρὰ φύσιν ἐστίν, τινὶ ἄλλῳ xara φύσιν 

ἐστί, δῆλον, ὅτι ἢ χύχλῳ χίνησις χἂν τεϑῇ παρὰ φύσιν οὖσα τοῖς τέτρασι 45 

στοιχείοις, οὐδὲν ἥττον ἔσται παρὰ ταῦτα σῶμα, ᾧ χατὰ φύσιν ἔσται τὸ 
χύχλῳ χιϊνεῖσϑαι. ἀπορεῖ δὲ πρὸς τοῦτο ὁ ᾿Αλέξανδρος ἐπὶ τοῦ ὑπεχχαύ- 25» 
ματος χαὶ τοῦ Αριστοτέλους λέγοντος, ὅτι τὸ ἐφεξῆς σῶμα τῷ χυχλοφο- 

90 ρητιχῷ ἀεὶ bn’ ἐχείνου περιφέρεται χύχλῳ. χαὶ τοῦ Ξενάρχου 6& ἐνιστα- 

μένου" “ἐρωτητέον οὖν. ies πότερον παρὰ φύσιν ἐστὶν ἐχείνῳ ἢ χύχλῳ 5 
i λέγοι τις παρὰ φύσιν, ἔσται τις αὐτῷ χατὰ 

oD OhiAde SEAN ἘΠ ΄ a7 
χξινὼ 7 emt TO χάτω, GUO 

‘ 

“4 mal ‘ f 

χίνησις ἢ χατὰ φύσιν" χαὶ € 
Ὁ \ \ LA 2 ἊΣ ft ‘ ΄ 

φύσιν 7 ἐπὶ τὸ ἄνω. ἐπειδὴ οὖν παρὰ φύσιν 
Sera Weird aie . ΑΞΡΕΣ Oi am z ‘ aA Ψ Ca oN 7. \ ~ 

ἑνὶ ἐναντία ἔσται: ὥστε χυχλοφορητικὸν χατὰ φύσιν ὅ τε τὴν χαὶ τὸ TOG. 

πρῶτον ὡς ἐπὶ ξυλίνης ἢ πλινθίνης σφ Ῥαϊραρ' ἐὰν γάρ τις αὐτὴν 10 

χινῶν χύχλῳ ἐρωτήσῃ. πότερον παρὰ φύσιν ἐστὶν ἢ χύχλῳ χίνησις αὐτῇ, 
σι R a ° m=) o -ὸ oO o- 

δειχϑήσ stat, ὅτ' οὐ παρὰ φύσιν: ἔσται yop τις αὐτῇ χατὰ φύσιν ἢ 7 

7 w 
5 ΄ > \ ΄ ε - ε ΄ aL Ἢ 

ἄνω ἣ ἢ χάτω: οὐ γάρ εἰσιν ἄλλαι παρὰ ταύτας ἁπλαῖ: ὅποτεραν ὃξ ἄν 
pa Ξ i ς / 2 v4 »” » ὯΝ ἘΣ εἴς σιν δὶ \ la »Σ 

εἴπῃ τις. ἢ ξτερὰ EVAVTLA εσται. SOT OF χαὶ Ἢ χυχλῷ παρα οῦσιν 8 γαν- 15 
᾿Ἄ a ςυ > 7 σ > a} “ Ὁ ‘ / 9 ΄ 

30 τία: δύο ἄρα ἑνὶ ἐναντίας ἵνα οὖν μὴ τοῦτο συμβῇ. χατὰ φύσιν ἀνάγχη 

| προτέρα ba: πρώτη ABDE προτέρου ba: πρώτου ΑΒΕ 2 τῇ - πρότερον (3) 

bis E: corr. μ᾿ 3 πρότερον ba: πρῶτον ABDE zat ϑειότερον) in ras. Ὁ 

συγχειμένων A 7 ἐκ) φησιν ἐκ E ἤδει E, sed corr. 8 στοιχεῖα om. Be 

χαὶ om." B 9 τὸ πρῶτον D 10 χενουμένῳ E: corr. ἘΣ 12 ἄλλῳ D 

ἡ - εἰ] ἢ ΕΠ: ἡ φυσιχὴ δὲ εἰ KB ἐστὶ BDEe ἄλλο ἘΠ: corr. E* 10 τέτ- 

ταρσι ¢ 18 τοῦτο DE: ταὐτὸ ΑΒ: ταῦτα be ἐπὶ DE: om. ΑΒ: de Ὁ: περὶ ὁ | 

21 παρὰ] χατὰ ὁ 22 χατὰ (ργ118}} παρὰ ἐ λέγοι τις] λέγοιτο Be ἔσται --- 

alt. φύσιν (23) mg. ἘΦ ἄλλη αὐτῷ Ε΄ 23 ἐπεὶ δὲ E? οὖν om. E? 

ἐχείνῃ Be: ille b 25 λιϑίνης D 26 ἐρωτήσει AE!: corr. E* αὐτῇ be: 

αὐτὴ AB: αὕτη DE 27 4 om. E 28 ἡ om. E ὁπότερον E 

ἐὰν B 29 εἴποι DE φύσιν οὖσα D 
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, ~ / ΄ ‘ ” le, * , > ΄ ‘ 

λέγειν χαὶ τῇ τοιαύτῃ σφαίρᾳ. τὴν χύχλῳ χίνησιν. οὐχ ἀναγχαίως Ge, 25b 
τ - ΄ ΄ δεν yA See) a) ere ee πῃ ΄ SU 

οἶμαι, σφαῖραν ὑπέϑετο: οὐδὲ yap ὃ ᾿Αριστοτέλης τέως ὡς ἐπὶ σφαιριχοῖ 
~ ~ , > ) 5) 8% ~ le ΄ 

τοῦ οὐρανοῦ ποιεῖται τὸν λόγον, ἀλλ ἀπὸ τῆς χύχλῳ χινήσεως ἐπιχειρεῖ" 90 
΄ NV ~ ¢ Ln A \ @ μὰ \ \ . \ 

χύχλῳ δὲ δύναται χινεῖσϑαι χαὶ χύβος χαὶ ὅλως τὰ μὴ χυχλιχὰ τῶν σω- 
, ΄ ΠΥ =A A Pa x > Weae (1 ΑἿΣ Y= az le 

5 μάτων. λύει δὲ τὴν ἀπ τορίαν Δλξεζανήρης ASYOV, OTL GUTS TA συμπερια- 
΄ ~ > ~ ~ ~ ~ 7A) ΄ > ς αὶ “ὦ 

γόμενον τῷ οὐρανῷ σῶμα χυχλοφορητ ιχῶς χινεῖται" οὐδὲ γάρ ἔστιν ἁπλῆ 
. , 5 ~ κ᾿ ne 
ἢ χίνησις αὐτοῦ περιφερομένου γὰρ αὐτοῦ ἀνάγχη, st τι μὲν χοῦφον ἐν 90 

5 ~ wv ΄ > id 348) 

αὐτῷ. ἄνω τς εἴ τι ὃὲ βαρύ, χάτω" υἱϊχτὴ οὖν ἢ χίνησὶς. ἀλλ 
΄ ~ “ »κ 7 , , xs 4) ‘ , 

οὐδὲ ἢ λιϑίνη σφαῖρα 7 ζυλίνη χύχλῳ χινεῖται. φησίν, GAR ἄνω χαὶ χάτω. 
v v \ ~ ΄ ὌΝ \ \ ΄ 

10 strep ἄνω μὲν τὸ ἀπὸ τοῦ μέσου τοῦ παντός. χάτω δὲ τὸ πρὸς τὸ μέσον. 
ε τ wee ‘ Ny 

ἀλλὰ τοῦτο μὲν ἑτοιμότερον ἦν. οἶμαι. λύειν, λέγοντα μὴ φυσιχὴν εἶναι 30 
ἜΝΙΑ \ 4 

Thy τοιαύτην χίνησιν wyos ἁπλοῦ. ἀλλὰ τεχνητὴν χαὶ συνθέτου. χαὶ ded 
~ , , , ws , Sart 

τοῦτο WITS ταύτῃ χατὰ φύσιν μήτε ἄλλῳ τινί, ὥστε οὐδὲ παρὰ φύσιν, 
v aN va 1 , NES NE τ ὼς ΕΞ τς , we 

εἴπερ μηδὲ ἄλλῳ χατὰ φύσιν. πρὸς δὲ τὴν περὶ τοῦ ὑπεχχαύματος λύσιν 
\ 5 ~ \ \ \ ~ = 

15 ἐπαπορήτέον τὸ πλανώμενον αὐτῷ παραφέρηντα᾽ χαὶ γὰρ χαὶ τοῦτο συμ.- Ὁ 
Ὁ ~ 5 . ~ , 3 b] ’ ~ 

περιφέρεται ὑπὸ τῆς ἀπλανοῦς, χαὶ δῆλον, ὅτι οὐδέν ἐστιν ἐν τούτῳ χοῦ- 
A 5 ~ “ ~ \ ’ ‘ b] 

cov ἣ βαρὺ οὐδὲ avapaivoy 7, χαταβαῖνον. χαὶ χατὰ φύσιν μὲν οὐχ ἂν 

sty, τούτῳ. εἴπερ ἄλλην a KATH φύσιν THY ἀπὸ δυσμῶν. uta ὃὲ ἑνὸς 
΄ ΄ - ,- /.~ ΄ ΄ \ , SiN} 

ξχάστου τῶν ἁπλῶν ἢ χατὰ φύσιν χίνησις. παρὰ φύσιν ὃὲ οὐὸὲ “Aproto- 40 
¢ ry ΄ ie lao ΣῊ, “7.2 - a C \ \ ,~ 

20 τέλης συγχωρήσει μετ᾽ ὀλίγα λέγων χαλῶς, ὅτι αυμαστὸν χαὶ παντελῶς 

ἄλογον τὸ συνεχῇ χαὶ ἀΐδιον οὖσαν χίνησιν παρὰ φύσιν εἶναι. τάχιστα 
\ Cc , \ \ ΄ 45} v 

γὰρ φϑείρεται τὰ παρὰ φύσιν. ἀλλ᾽ εἴρηται πρό 
o \ aie 

f OTL χαὶι τῷ ὑπεχ- 

x 

oO Ὁ Φ <= ᾿ 

΄ ‘ ~ ΄ , % Ξ 

χαύυστι “OL τῷ πλανωμένῳ ἢ τοιαύτη ὌΠ οὔτε χατὰ φύσιν οὔτε παρὰ 4 
i 

SNS) eee DN > ΄ \ -“ 5 wa fs ᾿ 

φύσιν, ἀλλ᾽ ὑπὲρ φύσιν ἐστί, χαὶ οὕτως παρὰ φύσιν, ὡς χατὰ gl ἄλλου 264 

ho qn φύσιν τοῦ χρείττονος ζωτιχὴν ἐνδιδόντος δὴν χύσιν χατὰ ζωῆς | Ξ Ν ae 
Cre) 
“ἢ {) ° 2 

τοιοῦτον παρὰ φύσιν οὐχ ἔστιν ἐναντίον: οὐὗτε γὰρ sae cS [Os al 
bs =) 
2 ὃ a or 

Fae eye. 

(η΄ 

Ξξναγτίας aeons ὑπάρχει. ὡς ἢ ἄνω χαὶ ἢ χάτω, οὔτε μάχεται ἀλλή- 
a ~ . ΄ 4) \ _ 

hog σώζεται γὰρ υᾶλλον ἀπὸ τοῦ ὑπὲρ φύσιν τὸ χατὰ φύσιν. GAN αὐτὸν 5 

τὸν ᾿Αριστοτέλους λόγον ἐπισχεπτέον. πῶς εἶπε τὴν χύχλῳ χίνησιν ὑπάρ- 
» 5 ~ \ ~ 

30 χειν παρὰ φύσιν τοῖς ὑπὸ σελήνην στοιχείοις. ὧν THY γῆν χαὶ τὸ πῦρ χαὶ i 
5 , >> \ \ / € ee τὴς = pew) | ~ ox Ἃ ~ ΄ 

ὠνόμασεν" οὐῦξ γὰρ παρὰ φὺῦσιν ὑπάρχει τῇ YH Ἢ τῷ ὕδατι Ἢ τῷ “ATH 
΄ \ eL> 5 PA el > CC wv = ΝΠ ΄ 

τοῦ ἀέρος ἢ χύχλῳ χίνησις. χαίτοι χαὶ 6 ᾿Αλέξανδρος “ἔστι δέ. φησίν, τὸ 

3 ἀλλὰ D 5 ἀπόρειαν BE, sed corr. ὁ Ἀλέξανδρος E 6 χυχλοφορητιχὴν E 
Ἵ: 7 ‘ Ft | 

7 αὐτοῦ --- χίνησις (8) om. D S ef τι] ἔτε Ee} 9. λιϑήνη E, corr. E? χινεῖ- 

σϑαι E φύσιν E: corr. ἘΣ" ἀλλὰ D 11 ἦν om. D λύειν δὲ Β 

12 thy om. ὁ ἁπλὴν Ἐ τέχνη τὴν A: τεχνίτην Β σύνἥετον E* 15 αὖ- 

τὸ ΕΠ Ὁ 15 παραφερόμενον "ἃ 16 ὑπὸ τῆς ἀπλανοῦς E: ὑπὸ τοῦ ἀπλανοῦς 

ABe: τῇ ἀπλάνει D: cum ultima et ab ultima Ἰν ἐστιν DE: ἐστι ABe IS xara 

φύσιν ἔχει Ὁ 19 οὐδὲ ὁ Ὁ 20 λέγων] 269» 1564. 21 τὸ --- εἶναι] τὸ μόνην 

εἶναι συνεχῆ ταύτην τὴν χίνησιν χαὶ ἀΐδιον οὖσαν παρὰ odstv ὁ 23 χατὰ)] παρὰ 

Be mapa] κατὰ Be 26 τὸ δὲ τοιοῦτον] mut. in τῷ δὲ τοιούτῳ Ὁ 

21 πιότητας E: corr. E? 28 ἀπὸ) ὑπὸ ὁ 29 ἐπισχεπτέον) ἐ in ras. 
2 litt. E? 30 zat (alterum) AB: eras. E: om. Dbe 32 χύχλῳ 

5 
om. B 
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ἢ χύχλῳ τοῖς τέ ί ak φύσιν. χαὶ τὸ ἐπιχείρημα δὲ οὕτως 905 ἢ χύχλῳ τοῖς τέσσαρσι σώμασιν παρὰ φύσιν, b 27 xe on 

εἰλῆφϑαι δοχεῖ τὴν ἄλλῳ παρὰ φύσιν ἑτέρῳ χατὰ φύσιν λέγον χαὶ 
τὰ παραδείγματα τῆς ἄνω χαὶ χάτω χαὶ πυρὸς χαὶ γῆς, χαὶ ὅτι" τῶν δύο 

χινήσεων τούτων ἣ μὲν τῷ πυρί, ἢ δὲ τῇ γῇ παρὰ φύσιν χαὶ κατὰ φύσιν 1 
5 ἐστί. μήποτε οὖν τὸ ἐπειδὴ τούτοις παρὰ φύσιν, ἑτέρῳ κατὰ 
φύσιν οὐχ οὕτως εἴρηται ὡς τῆς γῆς 7 χαὶ τῶν ἄλλων ὑπὸ σελήνην 

στοιχείων παρὰ φύσιν μέν. χύχλῳ δὲ. χινουμένων, GAN ὡς ἀπόφασιν τοῦ 
χατὰ φύσιν τὸ παρὰ φύσιν ἔλαβεν, ὡς εἰ ἔλεγεν “ἐπειδὴ τοῖς τέσσαρσι 20 

στοιχείοις οὐ χατὰ φύσιν ἐστὶν ἢ κύχλῳ χίνησις φυσιχὴ οὖσα καὶ ἁπλῇ, 
10 εἴτε ὡς μηδὲ ὅλως χινουμένοις αὐτήν (καὶ γὰρ τοῖς τοιούτοις οὐ χατὰ 

5 , > ~ » Ὁ > / ‘ ‘ 

φύσιν ἀληϑὲς εἰπεῖν) εἴτε ὡς χινουμένοις μὲν αὐτήν, οὐ μέντοι χατὰ THY 
ς αὑτῶν φύσιν ἀλλὰ τὴν ἄλλου, ἀνάγχη ἑτέρου τινὸς αὐτὴν εἶναι χατὰ φύ- % 

σιν" χινουμένου yap ἣ χίνησις᾽. οὕτως γὰρ χαὶ ἱ προφαινομέν Ἣν ἔνστασιν 

Αὔθομεν τὴν λέγουσαν. πῶς ἀνωτέρω μήτε χατὰ φύσιν μήτε παρὰ φύσιν 

5 Ξἰπὼν oe τοῖς τέσσαρσι στ Begctate τὴν τύχας χίνησιν ἐνταῦϑα παρὰ 
φύσιν αὐτοῖς εἶναί φησιν, ee ἐχεῖ μὲν παρὰ φύσιν εἴληπται τὸ στερη- 30 

5 . 
τιχῶς τῷ κατὰ φύσιν ἀντιχείμενον. διὸ χαὶ δύο ἑνὶ ἐναντία συνήχϑη. 

ἐνταῦϑα δὲ ἢ ἀπόφασις. 

\ / 

Ἔχ διαιρέσεως πάλιν τὸ αὐτὸ δείχνυσιν, ὅτι ἄλλο τι παρὰ τὰ τέσσαρα 

στοιχεῖά ἐστι τὸ τὴν χύχλῳ χίνησιν χινούμενον. λέγει ὃὲ οὕτως δυνάμει" 
id ’΄ “A ΠῚ Ie / 5 \ ia _~ 7 , (4 ΄ 

ἢ χύχλῳ χίνησις, ἐπειδὴ φυσική τίς ἐστι χαὶ ἁπλῆ) χίνησις, πάντως ὑπάρχει 40 
ne τινὶ φυσιχῷ χαὶ ἁπλῷ σώματι 7 χατὰ φύσιν ἣ παρὰ φύσιν, 24 περιουσίας 

τῷ διαιρετιχῷ χρώμενος. ἐπεὶ πρόνη οὐν ὅτι φυσιχὴ οὖσα πάντως χατὰ τῷ σι 

φύσιν ὑπάρχει τινί, διὰ ὃὲ τὰ τῆς διαιρέσεως ἄφυχτον χαὶ ἅμα πο- 
λυειδῶς χατασχευάζων τὸ πρόβλημα χαὶ τοῦτο προστίϑησιν τὸ ἐπιχείρημα 45 

σιν ἐστὶν | ἣ χύχλῳ φορὰ ἁπλῇ οὖσα χαὶ πρώτη. 260 
ὲ χίνησις χινουμένου πάντως ἐστὶ σώματος. εἴη ἄν 

λέγων" εἰ μὲν κατὰ © 
ὅπερ δέδειχται, πᾶσα 

ἁπλῶν σωμάτων χαὶ πρώτων, ὃ πέφυχε ταύτην χινεῖσϑαι 

1 τέτρασι D: 6’ A ut saepissime σώμασι BDEe χαὶ] καὶ ᾿Δριστοτέλης ὁ 

δὲ om. 6 2 εἰληφέναι c ἑτέρῳ D: ἑτέρῳ δὲ ABEb; ef. 26933 λέγων Ec 

5 ἑτέρου ὁ: ἑτέρου τινὸς Arist. cf. Simpl. infra p. 57,30. 31 9 ἐστὶν om. D 10 τοῖς 

om. E 11 ἀληϑὲς] ---Ῥὲς renov. A” 12 αὑτῶν c: αὐτῶν Ὁ: αὐτὴν AB: αὐτοῦ E 
post ἄλλου add. παρὰ φύσιν e corr. Α": ἄλλου ἁπλῆν Β 13 γὰρ ἡ κίνησις om. ὁ 

χαὶ] τὴν ὁ 15 τὴν] zal τὴν AB 10 εἶναι] ὑπάρχειν ὁ εἴληπται τὸ παρὰ 

φύσιν ὁ 18 ἡ ἀπόφασις] ἀποφατιχῶς c 19 68] δὴ Ὁ 21 ἔστιν ἄλλο. τι Ο: 

ἄλλο τί ἐστι Ὁ 22. ἐστι om. CD: ἐστιν E οὕτω ΒΟ. 28. φησιχὴ B, 

sed corr. 24 σώματι χαὶ ἁπλῷ CD 25 ἐπειδὴ Β 20 ὑπάρχειν E 

27 προστίϑησι BDEe 28 post φύσιν add. τινὶ C: supraser. Ὁ 29 ὅπερ χαὶ CD 

80 πρώτων DEb(C): corr. ex πρῶτον A; πρῶτον Be (C alio loco) \ 
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τὴν χύνησιν, ἄλλο παρὰ τὰ εὐθυπορούμενα" ὡς γὰρ ἐχεῖνα τὴν ἐπ᾽ εὐϑείας, 26> 
οὕτως τοῦτο τὴν χύχλῳ χινεῖται. εἰ δὲ πάρα φύσιν ὑπάρχει ἣ χύχλῳ ὁ ρ 
φορά, ᾧπερ ὑπάρχει" ταὐτὸν δὲ εἰπεῖν, εἰ παρὰ φύσιν φέρεται τὰ φερό- 
μενα χύχλῳ τὴν χύχλῳ φοράν" Sobel χαὶ παντελῶς ἄλογόν ἐστι τὸ 

5 τὴν χύχλῳ χίνησιν οὖσαν παρὰ φύσιν μόνην εἶναι συνεχῇ χαὶ ἀίδιον, ὅπερ 10 

ἐν τῷ ὀγδόῳ δέδειχται τῆς Waqnite ἀχροάσεως. ἀλλὰ ϑαυμαστὸν μὲν 

τοῦτο, ὅτι πολὺ τὴν συνήϑη φύσιν τῶν πραγμάτων ἐχβέβηχε: ταῦτα γὰρ 
ϑαυυμαστά᾽ παντελῶς δὲ ἄλογον, εἰ τὸ παρὰ φύσιν συνεχοῦς χαὶ ἀιδίου 
χινήσεώς ἐστιν αἴτιον: φαίνεται γὰρ ἐν τοῖς ἄλλοις τάχιστα φϑει- 15 

10 ρόμενα τὰ παρὰ geil χάμνει γὰρ Exdoty φύσις μὴ χατὰ τὸ ἑαυτῆς 
τυ εἶδος ἐνεργοῦσα. τὰ μὲν γὰρ χατὰ φύσιν χινούμενα ἀπὸ δυνάμεως αὐτο- 

φυῶς ἐνεργούσης χινεῖται τῷ εἶναι SSG Mate διὸ χαὶ ἀπόνως ἐνεργεῖ, 

τὰ δὲ παρὰ φύσιν πάσχει μᾶλλον ἥπερ ἐνεργεῖ οὐχ ὑπὸ τῆς φυσιχῆς ὃυ- 
, 4 > > LC +O , Qs \ 

νάμεως χινούμενα, ἀλλ᾽ ἔξωϑεν ὠϑούμενα Bia: διὰ τοῦτο γὰρ τὰ μὲν φυ- 30 

15 σιχὰ δυὰς ἀναπαύσεως οὐ δεῖται, ὅτι χατὼ τὴν φύσιν τὴν ἑαυτῶν ἐνεργεῖ. 
τὰ ὃὲ τῶν ζῴων σώματα δεῖται πάντως ἀναπαύεσϑαι, ὅτι μὴ τῶν σωμά- TH 

τῶν αὐτῶν εἰσιν χατὰ φύσιν at ζωιχαὶ χινήσεις, ἀλλ᾽ ὑπὸ τῶν χρωμένων 

ὡς ὀργάνοις αὐτοῖς ψυχῶν ὡς ἑτεροχίνητα χινεῖται. 25 

p- 269910 “ὥστ᾽ εἴπερ ἐστὶ πῦρ τὸ φερόμενον: 

30 20 Ὃ ᾿Αλέξανδρος χαὶ τοῖς ἐπάνω δεδειγμένοις ἀχολουϑεῖν τοῦτο τὸ ῥητόν 
φησι. τοῖς γὰρ λέγουσι χύχλῳ χινεῖσϑαι τὸ ΡΠ dxohovvet τὸ παρὰ φύσιν 

αὐτῷ ταύτην εἶναι τὴν ΠῚ} οὐδὲν ἧττον 7 τὴν ἐπὶ τὸ χάτω. εἴπερ 
χατὰ φύσιν μὲν αὐτῷ ἣ ἐπὶ τὸ ἄνω, μία δὲ ἑνὸς χατὰ φύσιν. μήποτε δὲ 
οὐ τοῦτο τὸ λεγόμενόν ἐστιν, ὅτι τῷ πυρὶ παρὰ φύσιν ἐστὶν ἢ χύχλῳ χί- 35 

γησις᾽ τοῦτο γὰρ εἴρηται πολλάχις: ἀλλὰ δείξας, ὅτι τῷ χυχλοφορητιχῷ τῷ or 

σώματι οὐχ ἔστι παρὰ φύσιν ἢ χύχλῳ χίνησις, εἴπερ συνεχὴς χαὶ αἴδιος, 
\ > 

φεξῆς δείχνυσιν τῷ προαποδειχϑέντι χρώμενος τῷ μὴ εἶναι παρὰ φύσιν ΟΝ -G 

τῷ χυχλοφορητικῷ σώματι τὴν χύχλῳ χίνησιν, ὅτι τὸ χυχλοφορητιχὸν 40 

σῶμα οὐχ ἔστι πῦρ' δείχνυσι δὲ οὕτως εἰ τὸ χυχλοφορητιχὸν σῶμα πῦρ 

30 ἐστιν, ἀχολουϑεῖ τὸ παρὰ φύσιν εἶναι τὴν χυχλοφορίαν αὐτῷ οὐδὲν ἧττον 

ἢ τὴν ἐπὶ τὸ χάτω χίνησιν: ἀλλὰ μὴν ἢ χύχλῳ χίνησις οὐχ ἔστι παρὰ 

ἄλλο ὃν CD (ὃν om. Ο alio loco) τὴν (alterum) om. D 2 οὕτω CD 

τοῦτο om. Be 3 δὲ] ὃ᾽ Ὁ 5 συνεχεῖ E: corr. E? 6 ὀγδόῳ] cap. ὃ 9 ἔτιον 

E: corr. E* ἐν] ἔν te ὁ (ut Arist. codd. ΠΕΣ ἔν ye Arist. vulg. ~ 10 χάμνῃ EB: 

corr. E* 11 χατὰ] παρὰ E: corr. E? φύσι B 13 ἤπερ --- ἀλλ᾽ (14) om. ὁ 

ἥπερ] corr. ex εἴπερ KE? 17 εἰσι BDec et seq. ras. E 19 ὥστε BD 20 τοῖς 

δειγμένοις B ἀχολουϑεῖν] exaxohovitety φησι D 21 φησι om. D τὸ (alt.)] 

τῷ B 22 οὐδὲ AB 24 οὐ om. E τοῦτο] τοιοῦτον Ὁ ἢ} Supraser. D 

25 τοῦτο --- χίνησις (26) om. AB δείξας CDE: ostenso Ὁ: δειχϑέντος ὁ τῷ CD: 

om. Καὶ 27 δείχνυσι BDEc τῷ (alterum) DEb: e corr. Οἵ: διὰ to ABe 

29 πῦρ ἐστι renov. A” dl τὸ] τῷ A: e corr. D! κύκλῳ om. Be 
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χαὶ ἀίδιος" οὐδὲ τὸ χυχλοφο- 20» 

ἔρῳ σχήματι χατη- 4“ 
TWAT ἔστι 

χαὶ ἐν Gent 
nls - M 278 ὐχ παρὰ 27 

φύσιν ἢ χύχλῳ χίνησις" τῷ πυρὶ παρὰ φύσιν ἐστὶν 7% χύχλῳ χίνησις“ τὸ 

5 ἄρα χυχλὸφ popyr ἰχὺν σῶμα οὐχ ἔστι πῦρ. εἰ GF οὕτως ἀχούσομεν τοῦ 

ῥηϑέντος, οὐδὲ ἐνδεῖν τι τῇ λέξει φήσομεν, χαϑάπερ ὁ ᾿Αλέξανδρος λέγει, 
ὃς χαὶ τοῦτο προστίϑησιν. ὅτι χαὶ οἱ λέγοντες αὐτὸ λεπτυνόμενηον χαὶ ὃ 

ἀτροφοῦν χύχλῳ χινεῖσϑαι περὶ τὴν τροφὴν διὰ τὴν ἐπ᾽ εὐϑείας εἰς ὕψος 
ἀνάτασιν τῆς τροφῆς μηχέτι πρὸς αὐτὸ ἀφιχνουμένης χαὶ οὗτοι ὁμολογοῦσιν 

10 αὐτὸ παρὰ φύσιν χινεῖσϑαι ὑπὸ τῆς τροφῆς ἀγόμενον Big: ἢ δὲ βίαιος 
χίνησις παρὰ φύσιν, ἢ δὲ παρὰ φύσιν ὑστέρα τῆς χατὰ φύσιν, ὥστε οὐ 10 

πρώτη ἢ χύχλῳ χίνησις. εἴπερ πῦρ εἴη τὸ χύχλῳ χινούμενον. ἐνταῦϑα 

ὃς 6 ᾿Αλέξανδρος πολλοῖς ἐπιχειρήμασι χαὶ πυχνοῖς χρῆται δειχνύς, ὅτι 
οὐχ ἔστι τῷ πυρὶ χατὰ φύσιν ἢ χύχλῳ χίνησις" “od γὰρ εὔλογον, φησί, 

15 μόνον τῶν φυσιχῶν σωμάτων δύο λέγειν χινεῖσϑαι χινήσεις χατὰ φύσιν". 15 
χαίτοι οὐ τὸ πῦρ μόνον, ἀλλὰ ual τοῦ ἀέρος τὸ εὐαγὲς λέγουσιν χινεῖσϑαι 
χύχλῳ. “Ὕἄτοπον δέ, φησί. χαὶ τὸ ἁπλοῦν ὑπ eee? τὸ πῦρ G00 χινήσεων 

ἀρχὰς ἔχειν χατὰ φύσιν: ὅτι γὰρ χαὶ τὴν εἰς τὸ ἄνω φυλάσσει, δῆλον" 
ἂν γοῦν χατασπασϑῆ. πάλιν οὕτω χινηϑήσεται᾽᾿. μήποτε δέ. ἂν χατα- 20 

20 σπασϑῇ. ἀτελὲς γενόμενον τὴν ἐπ᾽ εὐϑείας ἀντὶ τῆς χύχλῳ μεταλαμβᾶνει. 

ἄνω δὲ ενόμενον χαὶ τελειωϑὲν ἀποβάλλει μὲν τὴν ἀτελεῖ προσήχουσαν 
τὴν ἐπ᾿ εὐθείας, ὥσπερ χαὶ τὸ ἀτελὲς εἶναι ἀποβάλλει, υξταλα reel 7 
τὴν τῷ τελείῳ προσήχουσαν, ὅτι τῷ τελειοτάτῳ γέγονε apne bx ἀπὸ. 

τοῦ τόπου δὲ προσλαμβάνει τὴν χύχλῳ χίνησιν. GAN ἀπὸ τοῦ γειτνιῶντος 

25 αὐτῷ τότε χυχλοφορητιχοῦ σώματος, οὐδὲ ἀλλάσσει τὸ εἶδος ἁπλῶς τὴν 

χύχλῳ χίνησιν ustahaBéy, εἴπερ ἢ way ἐπ᾽ εὐϑείας γινομένου πυρὸς ἵν; 
7, ὃΣ χύχλῳ τελειωϑέντος. “οὐδὲ γὰρ τὴν γῆν τὸ εἶδος ἀλλάσσειν φαμέν. ὃ0 

ὅταν χατενεχϑεῖσα yout, ἀλλὰ τὴν μὲν ἐπ᾽ εὐϑείας αὐτῇ χίνησιν ἀτελεῖ 

οὔσῃ δίδοωμεν. τὴν ὃὲ wovhy τελειωϑείσῃ. 6 μέντοι τὸ πῦρ χαϑὸ πῦρ a 

30 τὸ ἄνω aveiotar λέγων zat τὴν τῆν χαϑὸ γῇ ἐπὶ τὸ χάτω χαὶ μὴ διορίζων 
αὐτῶν τὰς ἀτελείας χαὶ τὰς τελει esc χαὶ τὰς Sxatépa τούτων πὸ 35 

χούσας χινήσεις ἣ μονάς, λέγοι ἂν τὰ τοῦ ᾿Αλεξάνδρου χατά τι χαλῶς 

λέγοντος. 

2 σῶμα ἄρα EK σῶμα om. 1) zat DED: om. ABe ὃ ἀχούσωμεν AD: 
corr. D! 6 οὐδὲν ὁ τι om. Be 8 περὶ DEb: παρὰ ABe 9 τῆς] 

py del. 10 10 ἀγόμενος A, sed corr. 15 δὲ om. Ὁ 15 μόνον DE?: 

μόνων ΑΒΕ 16 λέγουσι BDEe 18 φυλάσσειν AB 19. 20 ἀντασπασϑὴ B 

20. γενόμενον E: γινόμενον AD: χινούμενον B χύχλου Καὶ 21 ἀποβάλλει 

μὲν τὴν om. K τῷ ἀτελεῖ ὁ: ἀτελῆ AB 28 τῷ (prius) om. E τῷ (alterum) | 
corr. ex τῶν EK? 24 ποῦ om. E ἀλλὰ Ὁ 25 ἀλάσσει AB 
26 ἡ]} K: 7 A μὲν om, αὶ χινουμένου Β 27 τελεωϑέν- 

τος E ἀλάσσειν ΑΒ 28 ἠρεμῇ E: corr. ex ἠρεμεῖ D: ἠρεμεῖ ABe a2 ἣ 

DEb: zat ABe 
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ἁπάντων AY τις τούτων συλλογιζόμενος 374 ον ayy p. 26913 Διόπερ 

Ἢ πίστις διττή ἐστιν, ἢ μὲν χωρὶς ἀποδείξεως ἀλόγως γινομένη. οἵαν 40 

τινὲς ἴσχουσι χαὶ ἐπὶ τοῖς ἀτοπωτάτοις, 7, δὲ μετὰ ἀπόδειξιν καὶ συλλο- 

5 γισμὸν ἀποδειχτιχόν, ἥτις χαὶ ἀσφαλής ἐστι χαὶ ἀνέλεγχτος χαὶ τῇ ἀληϑείχ 

τῶν ὄντων συμπεφυχυῖα. ἐπειδὴ οὖν ἀποδειχτιχῶς εἴρηται τὰ εἰρημένα, 

εἰχώτως εἶπεν κι ΡΥ πιστεύσειεν. πλεονάζει G& ἡ τοιαύτη 46 
~ 

πίστις τὴς ἐπιστημονιχὴς εἰδήσεως τῇ συμπαϑεία tH ζωτιχῇ" | διὸ zat 270 
᾿ 

“" 

φιλοσόφως χαὶ οἰχείως ἐχρήσατο νῦν τῷ πιστεύσειεν, ὅτι τῇ περὶ τῶν 

10 ϑειωτέρων γνώσει: Be βαίᾳ χαὶ -συμπαϑεια ζωτιχὴ ΡΣ δύναται 

ὃὲ τὸ πιστεύσειεν εἰπεῖν, xual διότι ἐξ ὑποϑέσεων συνελογίσϑη, χαὶ δῆ- 
λον, ὅτι, ὡς ἔχουσιν at ὑποϑέσεις ἐναργείας, οὕτως ἕξει χαὶ τὰ ἐξ αὐτῶν ὃ 

πίστεως. χάἄλλιον δέ, οἷμαι, λέγειν, ὅτι ταῖς ἀποδειχτιχαῖς ἀνάγχαις 

προσεῖναι παραινεῖ ιν μέν, μάλιστα δὲ ἐν τοῖς περὶ τῶν ὑείων λύ- 

15 yous τὴν ἀπὸ τι πίστεως συυπάϑειαν, οὐ υόνον βεβαίωσιν τῆς ἀληϑοὺς 
γνώσεως ἐμποιοῦσαν. a μετὰ τὴν ἀπόδειξιν ἐπιγένηται. ἀλλὰ χαὶ τὴν 10 

πρὸς τὰ γνωστὰ ἕνωσιν, ἥτις ἐστὶ to τέλος τῆς ἀνθρωπίνης μαχριότητος. 

προηγεῖται μὲν γὰρ ὁ ἀναγωγὸς ἔρως ἔφεσιν τοῦ ϑείου χάλλους ἐνεγείρων 
i 
> 5» ΄ ~ »»7 Vv \ \ 

7 ἀληϑὴς ἐχείνου τοῖς ἀξίοις ἔχφανσις, ἐπὶ δὲ (Ὁ: ἐν ταῖς ψυχαῖς, ἕπεται ὃ 

20 τούτοις a πίστις βέβαιον ἴὸρυσιν ἐν ἐχείνῳ χαὶ ἕνωσιν τὴν πρὸς αὐτὸ χο- 1Ὁ 

ie ὅτι δέ, ὅσῳ πλέον τῷ τόπῳ χεχώρισται τῶν ἐν γενέσει χαὶ pops 

τὰ οὐράνια, τοσούτῳ χαὶ ett μᾶλλον ay ae τῆς. οὐσίας ὑπερανέχει, 
LA) 5 Ἃ Vv Ν ~ 5 wv ~ ‘ > 

πρόδηλον ἂν εἴη" χαὶ γὰρ ταῦτα μὲν εἰς TO ἔσχατον τοῦ παντὸς ἀπε πῇ. 
δ. ΄ \ 5 > Zz ~ 

ὃ ὃὲ οὐρανὸς THY ἀχρότητα τοῦ σωματοειδοῦς ἐχληρώσατο. 20 
Ἢ ’ ~ / wn ΄ >) ΄ ‘ 

25 Ἔν δὴ τούτοις τοῖς ἐχχειμένοις δὴ ῥητοῖς 6 Ξέναρχος ἐνίσταται χαὶ 
\ » ΄ \ ra YS J Nie Ny Q = Ep Ὁ 

πρὸς ἄλλα τιν Bove ἤθη εἴρηται, χαὶ μέντοι πρὸς τὸ ἕν ἑνὶ λέγεσϑαι 
\ 

ἐναντίον. ῥάδιον γάρ. ΩΣ βιασαμένοις χινῆσα! τὸ πῦρ χα ὁτιοῦν γραμ- 

υἷςς εἶδος εἴτε ἁπλοῦν εἴτε χαὶ ποιχίλον. “λέγομεν δέ, φησί, χαὶ ἐν τοῖς 39 

περὶ τῶν ἠθῶν λόγοις, Exdoty τῶν ἀρετῶν: δύο εἶναι τὰ ἐναντία. ὡς 

80 φρονήσει μὲν πανουργίαν χαὶ εὐήϑειαν. ἀνδρεί , ὃὲ ϑρασύτηταά te χαὶ ὃΞ'- 
2 . 7 ‘ ‘ ~ wy ἢ ΄ , 2) ρ a nh Xx nN ee ἈΡΝ ¢ 

λίαν χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων duotws”. ῥητέον. δὲ πρὸς μὲν τὸ πρῶτον. ὅτι 

5 supra ἀποδειχτιχὸν Ser. ἐπιστημονικὸν A ἀνέλεχτος BD 7 εἶπεν A: εἶπε Be 

et corr. ex εἰπεῖν E?: εἴρηχε Ὁ πιστεύσεις BD 8 ἐπιστημονηκῆς E 9 ὅτι] 

0B περὶ DEb: παρὰ ABe 10 συνανακινεῖται A*DEb: συνανάχειται A'Be 

11 συνελογίσατο C et supra ser. σϑη ἢ 11. 12 δῆλον, ὅτι] διότι Be 13 ἐναρ- 

yetas CDEb: ἐνεργείας AB ter] mut. in ἔχει A? αὐτῶ B 14 παραιρεῖ E: 

corr. E* 17 τὰ evan. A 18 yap om. ABe πρὸς ἔφεσιν Ὁ ἀνε- 

yetpwy ΒΞ , 19 ἔχφασις, A, sed corr. 20 πίστις] πίστις, ἡ ϑεία Ὁ 22 τοσοῦ- 

τὸ Β ὑπαρανέχει Ὁ 25 τοῖς. om. E ἐχχειμένοις E: ἐγχειμένοις AB: 

χειμένοις Ὁ 27 οὐ ὑάδιον © βιασμένοις Ε!: βιαζομένοις 10" νιχῆσαι Be 

πῦρ) πῦρ χινεῖσϑαι c 28 χαὶ (prius) om. E 29 τῶν (prius) om. D ol χαὶ 
> πὶ τῶν] del. E* ἄλλων ὁμοίως om, αὶ ῥητέον---παρὰ (p. 30,1}} mg. EB? om 
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χαὶ τὰς παρὰ φύσιν χινήσεις ἰδίας Exdotwy εἶναι. χρή: φύσει γὰρ χαὶ 27> 

αὗται, ἀλλ᾽ οὐχ ἐξ ἐπιτεχνήσεως. χαὶ τὸ ποιχίλα δὲ τῶν γραμμῶν εἴδη 81 

οὐδὲν πρὸς τὸν λόγον: ἁπλαῖ γάρ εἰσιν αἱ τῶν ἁπλῶν χινήσεων γραμμαί. 

ἔτι ὃὲ τὰς παρὰ φύσιν τοιαύτας εἶναι χρὴ ὡς ἄλλοις εἶναι χατὰ φύσιν. 
ὃ πρὸς δὲ τὸ δεύτερον. ὅτι συμμετρίας οὔσης ἑχάστης τῶν ἀρετῶν τὰ παρ᾽ 3 

ξχάτερα αὐτῆς Go ὡς ἀσυμμετρία ula πρὺς συμμετρίαν ἀντίχειται- χαὶ 

γὰρ τὸ μέν ἐστιν ὑπερβολή, τὸ δὲ ἔλλειψις. ἀμφοῖν δὲ χοινὸν ἢ ἀσυμμετρία. 
τοῦτο GE χαὶ αὐτὸς προελ)ὼν συνεῖδεν. ὅτι τῇ μὲν εὐηϑεία 7 πανουργία 
ἀντίχειται χαὶ τῇ ϑρασύτητι ἢ δειλία, τῇ δὲ φρονήσει οὔτε πανουργία οὔτε 40 

10 εὐήθεια, ἀλλὰ τ ἀυφοῖν. χοινόν, χαὶ τῇ ἀνδρεία τὸ χοινὸν ϑρασύτητος χαὶ 

δειλίας, ὥσπερ τῷ μὲν ὑπερβάλλοντι τὸ ξλλεῖπον ἀντίχειται, τὸ ὃὲ χοινὸν 

ἀμφοῖν ἢ ἀνισότης τῇ ἰσότητι. “ἀλλ᾽ εἰ ταῦτα ἀληϑῆ, φησίν, οὐχ ἀνάγκη 
, Sv " > \ ΄ \ τ \ x a7 Cin ») ~ - 

TOV οὐρανὸν TEUTTHV τινὸς είναι σώματος διὰ τὸ Uy δύο ἑνὶ ἀντιχεῖσϑαι 45 

τὴν χύχλῳ τοῦ πυρὸς val τὴν ἐπὶ τὸ χάτω τῇ ἐπὶ τὸ ἄνω᾽ “ἀντίκειται 
~- 

΄ \ ΄ Vy ΄ > » ~ 5 , ΄ 

15 γὰρ ὡς μὲν ὑπερβολὴ χαὶ ἔλλειψις ἢ ἐπὶ τὸ ἄνω τῇ ἐπὶ τὸ χάτω, ὡς 383 
\ , > ΄ > ~ ΄ ς 

ὃὲ ἀνισότης πρὸς ἰσότητα ἢ ἀμφοῖν χοινή, τουτέστιν ἣ ἐπ᾽ εὐϑείας, πρὸς 
Ἁ 

τὴν χύχλῳ᾽᾿. ταῦτα δὲ εἴρηται μὲν γλαφυρῶς, οὐδὲν δέ, οἶμαι, πρὸς τὴν —_ 

ὑπὸ τοῦ ᾿Αριστοτέλους λεγομένην ἐναντίωσιν. , οὐ γὰρ τὴν ἄνω χαὶ τὴν 5 

χάτω ὡς δύο τῇ χύχλῳ ἀντέϑηχεν, ἀλλὰ τὴν χύχλῳ χαὶ τὴν χάτω τῇ 

30 ἄνω. ἀλλὰ πρὸς τὴν ὑπόϑεσιν τὴν λέγουσαν πῦρ εἶναι τὸ φερόμενον 

χύχλῳ, εἴπερ τούτου τοῦ ἐνταῦϑα πυρὸς ἔχουσα τὴν ἔννοιαν λέγει τοῦ 
χατὰ φύσιν ἄνω χινουμένου, οὐκ ἀτόπως εἶπεν ὃ ᾿Αριστοτέλης, ὅτι οὐδὲν 10 

ἧττον αὐτῷ παρὰ φύσιν ἢ χύχλῳ χίνησις τῆς χάτω: οὕτως δὲ χαὶ πρότερον 

ἀντετίϑει, δύο οὖν τὰ παρὰ φύσιν ἑνὸς τοῦ χατὰ φύσιν ληφϑέντα εἰχότως 
25 δύο ἑνὶ ἐναντία συνήγαγεν. 

ας δυσσυνεσίαν 
ς ἊΝ Ὕ \ 2 "ὦ (ἢ \ ς “Ὁ 

O ὃὲ ᾿ραμματιχὸς ἐνταῦϑα τὴν ἑαυτοῦ pend προποῖε 
> fis > ~ 37 mi 8 ΄ 7 ΄ ἢ ~ \ ἀγνωμοσύνην ἐν τοῖς λόγοις τοῦ ᾿Αριστοτέλους οὐχ Foxdvy, χαλεῖν χαὶ 1 

5 , » ς -᾿» 

ἐναντίωσιν. εἴπερ φησίν: “ἐν μὲν τῷ δευτέρῳ ἐπιχειρήματ τι δεῖξαι βουλόμε- 
Vv ~ ΄ 5» Vv 

νος, ὡς οὐχ ἔστιν ἕν τῶν τεσσάρων στοιχείων τὸ χύχλῳ χινούμενον. ἔλεγε 

30 μήτε χατὰ φύσιν εἶναι «τε παρὰ φύσιν τοῖς τέτρασι ae tows τὴν χύχλῳ 

χίνησιν. διότι ἢ παρὰ φύσιν αὐτοῖς ἐπ᾿ εὐϑείας ἐστὶ χαὶ ἕν ἑνὶ ἐναντίον" 20 
ἐνταῦϊ)ο. ὃὲ πάλιν βουλόμενος δεῖξαι. ὅτι ἀνάγχη τὴν χύχλῳ χίνησιν ἑτέρῳ 

᾿ i) \ ΄ - \ ΄ > v la ¢ 5 ύ 
τινι παρὰ τὰ τεσσαρα στοιχεῖα χατὰ φύσιν εἶναι, ἔλαβεν δωολογούμενον. 

9 ὅτι τοῖς τέτρασιν ἢ χύχλῳ χίνησις παρὰ φύσιν ὑπάρχει, φυσιχὴν δὲ αὐτὴν 
35 οὖσαν χαὶ ἁπλῆν χίνησιν ἔδει τινὶ πάντως χατὰ φύσιν ὑπάρχειν: εἰ δὲ 25 

1 φύσιν] e corr. E? ἰδέας AB 3 οὐδὲ AB 4 ἄλλοις DEb: ἄλλῳ ABe 
μ. 
‘ 

i ἀφοῦ A ὃ edteta AB 11 δειλίαν A ὥστε Β τὸ (prius) om. AB 
ἐλ aN δ. ΔΩ͂Ρ» δ 2 moan] Κ.. ι ma yar μ᾿ η Ἢ Ἐκ “11a ἐλλίπον E: corr. E 14 τῇ] ἤτοι Ὁ τῇ -- κάτω (15) om. E 16 πρὸς (prius)} 

πρὸς THY ὁ 17 ante μὲν ras. 2 litt. E 18 οὐ] οὐδὲ Ὁ 19. τῇ (prius)] corr. ex 

τὴν E* 21 τοῦτο! ὃ 23 παρὰ] χατὰ Be 24 παρὰ] περὶ Β φύσιν (prius)] 

evan. A: om. Β 26 Γραμματιχὸς} Philoponus, ef. p. 49,10 προπέτειαν AB 

ὀυσσυνεσίαν) δυσυνεσίαν B: δειχνὺς ὁ 29 ὡς] ὅτι ὁ 91 χίνησιν om. D ὃν) ἐν A 
32 πάλιν om. EB 
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παρὰ φύσιν αὐτοῖς ἢ κύχλῳ κίνησις ὑπάρχει, ἐπειδὴ χαὶ ἐπ᾽ ediletus ἐστί 28a 

τις αὐτοῖς παρὰ φύσιν ἢ ἀντιχειμένη τῇ χατὰ φύσιν. δύο ἄρα ἑνὶ ἐναντία 

ἔσται χαὶ χατὰ ah τὴν ὑπόϑεσιν. ἣ οὖν ἐν ἐχείνοις, φησί, ψευδῶς 

εἴληφεν, ὡς οὐχ ἐνδέχεταί τι τῶν τεσσάρων στοιχείων εἶναι τὸν οὐρανὸν 0 

5 παρὰ φύσιν χύχλῳ χινούμενον. ἣ νῦν χαχῶς ὑπέϑετο παρὰ φύσιν εἶνα! 
~ / ~ ΄ ΄ὔ 

τοῖς τέτρασι στοιχείοις τὴν χύχλῳ κίνησιν' ὅπερ γὰρ ἐχείνῃ τῇ ὑποϑέσει 
5 Μ' Ἁ ~ ~ 

συμβαίνειν ἔλεγεν ἄτοπον τὸ δύο Evi ἐναντία. τὸ αὐτὸ χαὶ τῇ νῦν τεϑείσῃ 
> / συμβαῖνον ἐδείχϑη". ἐν δὴ τούτοις, εἰ καὶ suvtoudtepov, AK οὖν σχεδὸν "Ὁ 

μ ~ ») ~ ~ ‘ ‘ 5 

αὐταῖς αὐτοῦ ταῖς λέξεσιν ἐχχειμένοις πρῶτον μὲν ἐπιστῆσαι ΧΡῊ τῷ 

\ 

10 προσεχῶς εἰρημένῳ, εἴπερ ἐν ἑκατέρῳ τῶν λύγων τὸ αὐτὸ ἄτοπον συνήχ ty," 
β Ki 

υμένως εἰς ἄτοπον ὦ ‘leis ἀπήχϑη τὸ μὴ σώζε- ἐχεῖ usv γὰρ ὁμολόγου 
Ὁ Arte 

4 ἃ ς \ 2 es ») ἐν 2: ~ \ A. ¢ ΄ Ἂ ΄ 

ta ῶὧν ς ξ τ ξ ξ DE v tO T AA oe σαι TO ν ξνι EVYAY ίον είναι, νταῦ)α & Ov\ ἡχὕη TC THY YOU st) χι- 40 

νησιν, ἐπειδὴ τοῖς ὑπὸ σελήνην παρὰ φύσιν ἐστίν, ἄλλῳ τινὶ κατὰ φύσιν 

ὑπάρχειν. ὅτι ὃὲ οὐχ ὡς ἀγνώμων οὐδὲ ὡς ἐναντιολόγος πρότερον μὲν 

15 μήτε χατὰ φύσιν μήτε παρὰ φύσιν ὑπάρχειν εἶπε τοῖς ρος τὴν χύχλῳ 
‘ 

e ) ~ s ΄ Ρ 5 ~ 

χίνησιν 6 ᾿Αριστοτέλης. νῦν δὲ παρὰ φύσιν, ἔδει μέν, οἶμαι, χαὶ ἐξ αὐτοῦ 45 
΄ > ~ \ Ἃ gg ΄ NO 

τούτου δυσωπηϑέντα τοῦ μὴ ἂν οὕτω παρὰ πόδας τὰ | ἐναντία φάναι τὸν 28b 
? / \ \ ἌΡ δ ~ > ΄ ~ yy - ~ > \ ar " 

Aptot τέλην χαὶ THY αἰτίαν τοῦ εἰρημένου μαάλλὴν τειν. ἔπει GF πρὸς 
~ 5 wie / c Ἁ ΄ ΄ ‘ 

τὸ χεῖρον ἀποχλίνει ταν ἑαυτὸν ὑπολαμβάνων. τὸ πρὸ ὀλίγου χατὰ 

20 τὴν τῶν χωρίων ἐχείνων ἐξήγησιν ῥηϑέντα πάλιν ἀνάγχη λέγειν, ὅτι ἐχεῖ 5 
»] ἈΝ τον 5 ΄ 

υὲν παρὰ φύσιν᾽ τὸ aera ἔλαβεν: διὸ χαὶ συνήγαγεν δύο ἑνὶ ἐναντία. ‘ Hy f KS 
/ 7 wv - ~ \ , ~ 

ὡς χαὶ τούτου παρὰ φύσιν ὄντος τῷ πυρὶ χαὶ τοῦ ἐπὶ τὸ χάτω" ἐνταῦα 
i 

Nae \ , peels [4 δ, ων . \ ΄ ) σ a7 \ 

ne Tapa vow ἔλαβε τὸ μὴ KATA φῦσιν ἀποφατιχόν, ὅπερ δύναται ὑὲν 
~ ~ AS ) > f ~ νι \ ~ 

χαὶ τῷ στερητιχῷ τῷ ᾿ παρὰ φύσιν᾽ ἐφαρμόττειν, δύναται GE καὶ ἐπὶ τοῦ 10 
\ eS 

25 υηδὲ ὅλως ὑπάρχοντος ἀληϑεύεσϑαι, δύναται ὃὲ χαὶ ἐπὶ tod ᾿ὑπὲρ φύσιν 
"5 ςῚ ΄ , ΄ \ 

ἀχουσϑῆναι" χαὶ τοῦτο εἰχύτως. διότι τῶν ὑπὸ σελήνην στοιχείων τὰ μὲν 
ows \ . 

odds ὅλως χινεῖται τὴν χύχλῳ χίνησιν, ὡς γῇ zal ὕδωρ χαὶ τὸ λιμνάζον 

Q- G a = 
~ Ose \ ar ~ / ba Vy ΄, oN 

τοῦ ἀέρος, τὰ δὲ χινεῖται μέν, ἀλλ᾽ ἄλλου χίνησιν, διὸ παρὰ 
> \ Ἁ id ~ ΄ \ ΄ 3h ΄ τὰ δαῖτα aw ( ς id ; 5 

τὴν ξΞαῦτων ὡς ὑπερ ugly" διὸ οὐῶξ συνγγ Ye ενταῦυα TO 600 ενι ἐν- lo 

ΩΣ 9,4) [4.5 , ΄ ΄ ’ ΄ ε Tae ΄ eon 

30 avtia’, ἀλλ᾿ ᾿ἐπειδὴ τούτοϊς. φησί. παρὰ φῦσιν Ἢ χύυχλῷ χίνησις, ἕτέρου 
/ > , ) \ >, + 

TLVOS ξστι χατὰ φυσιν πῶς GF ὅλως. ει ὡς στερητιχῶς OTA) (ον εἴληπτο Τ ‘ 
~ \ € \ , ? > / \ / 

YUY τῇ TAO φύσιν . STSLOT] TOUTOLS παρᾶ φύσιν᾽ ἔλεγε πυοὺς χαὶ γῆς 
ry 

2 évi] corr. ex ἕν E* ὃ ἐν om. Ὁ 4 ἐνδέχεται) e corr. Β τι DEb: om. 

ABe Ὁ ἣ νῦν] corr..ex ἣν E* χαλῶς B, sed corr. 8 δὴ] δὲ Be Ὁ. ἐγχει- 

μένοις EH: corr. E?: ἐχχειμέναις D 10 post ἄτοπον del. ὁ λόγος ἀπήχϑη E* 

supra συνήχϑη ser. ἐδείχθη D 11 τὸ ---συνήχϑη (12) om. B 12 τὴν om. ὁ 

14 ἐναντιολόγος] alt. ο e corr. B 15 παρὰ φύσιν μήτε χατὰ Ὁ εἶπε] —e in ras. EB 

17 δυσωπηΐῆναι De τοῦ DE: τῷ AB: τὸ ὁ ca] « D IS zat fort. de- 

Jendum 21 τὸ} τὸ ws Ὁ ἔλαβε BDKe συνήγαγε BDEce 23 ἀποφα- 

τιχῶς ὁ 24 τῷ (alterum) KE: om. ABE: χαὶ τῷ D δὲ DE*b: om. ABE'c 

25 μηδὲν AB δὲ om. Ὁ ἢ YH Ὁ ληυνάζον B, sed corr. 

28 ἀλλὰ Ὁ ἄλλου] corr. ex ἄλλην D 30 ἐπειδὴ ath.) p. 26962, cf. supra π 

). 52.13 5 9) ἐπειδὴ Ὃ τούτοις παρὰ ooow Ὁ El: τούτοις παρὰ odor 
p. 92. lo Sq. oz emetoy Om. [ἡ TONTOLS παρὰ φύσιν OM. Ko: TOTES παρὰ φύσιν 

εἶναι mg. K* 
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Ν μνημονεύσας προσεχῶς, ἣν οὐδὲ ὅλως χινεῖσϑαι χύχλῳ βούλεται; “el δὲ 285 
οὐχ ἐνδέχεσϑαι οἴεται. φησί, τῶν στοιχείων τι οὐδὲ παρὰ φύσιν χύχλῳ 51 

χινεῖσϑαι. ὅμως δὲ οὐδὲν ἧττον παρὰ φύσιν αὐτοῖς φησι τὴν χύχλῳ χίνη- 

σιν, χαὶ οὕτως πάλιν δύο ἑνὶ ἔσται ἐναντία᾽᾽. ποῖα δύο, βέλτιστε, εἴπερ 
[5 ἢ χύχλῳ μηδὲ παρὰ φύσιν ὑπάρχει τινὶ τῶν στοιχείων; “ahh οὐδὲν χω- 30 

λύει, φησί. χαὶ ἡμᾶς ἀντιστρέψαντας τὸν λόγον τὰς ἐπ᾽ εὐϑείας χινήσεις 

παρὰ φύσιν εἶναι λέγειν τῷ χατ᾽ αὐτὸν πέμπτῳ χαὶ x χυχληφορουμένῳ σώ- 
μάτι, “dv μηδέποτε αὐτὰς παρὰ φύσιν χινεῖται’ ἁπλαῖ γὰρ χαὶ αὗται’ 

οὐχοῦν πάλιν μιᾷ τῇ χύχλῳ αὐτοῦ χατὰ φύσιν χινήσει δύο αἱ ἐπ᾽ εὐϑείας 80 

10 παρὰ φύσιν αὐτοῦ χινήσεις ἐναντίαι ἔσοντα!". ἀλλ᾽ εἰ μηδέποτε αὗται 
μηδὲ παρὰ φύσιν ὑπάρχουσι τῷ πέμπτῳ σώματι, ὥστε ἐναντίας εἶναι τῇ 

χατὰ φύσιν αὐτοῦ, GAN ὡς ἀπόφασις εἰρήσεται τὸ “παρὰ φύσιν᾽ ἀντὶ τοῦ 

‘od χατὰ φύσιν᾽, ὅπερ χαὶ ἐπὶ τοῦ “μηδὲ παρὰ φύσιν᾽ ἐπαληϑεύει, οὐδὲν 80 

ἄτοπον οὕτως παρὰ φύσιν λέγειν: οὐδὲ γὰρ δύο ἑνὶ ἐναντία ἔσται. ἀπὸ 
15 ὃὲ τῆς αὐτῆς ἐναντιολόγου λύττης πρὸς τὴν ἀλήϑειαν ἀποβλέπειν ἀδυνατῶν 

χαὶ τὸ ἐφεξῆς συνῆψε νομίζων τὸν ᾿Αριστ Baul τῇ χύχλῳ χινήσει ἐναν- 

τίαν τίϑεσϑαι τὴν ἐπ᾽ εὐθείας, χαίτοι μετ᾽ ὀλίγα μαχρούς, ὥς φησι, 40 
΄ , 7 5 cal ~ oC ~ 5 ΄ ', 

χατατείνοντα λόγους, ἐν οἷς πειρᾶται pee ὅτι τῇ χύχλῳ χινήσει οὐχ 
v “» , ΄ ςς ΄ ‘ ΄ - ΄ ΄ ? 

ἔστιν ἐναντία χίνησις. “᾿φυσιχαὶ γάρ, φησί, ual ἅπλαϊ χινήσεις at χατ 

οὐ εὐϑεῖαν. χαὶ οὐχ εἰσὶ χατὰ φύσιν τῷ eae σώματι" οὐχοῦν παρὰ φύσιν 
᾿Ὶ Vv Ἁ » ‘ »»Ἤ 

αὐτῷ ἐξ ἀνάγκης ἔσονται" τὸ ὃὲ παρὰ φύσιν ἐναντίον τῷ χατὰ φύσιν: αἱ 45 
" ΄ 3 , > ~ 5 2) 

| ἄρα χατ᾽ εὐθεῖαν, φησί, χινήσεις ἁπλαῖ οὖσαι ἐναντίαι εἰσὶ τῇ κύχλῳ. 
΄ 

χανταῦϑα πάλιν τὰς | ‘uy κατὰ φύσιν χατὰ ἀπόφασιν ὡς ἐναντίας ᾿ παρὰ 294 
φύσιν᾽ ἔλαβεν. ὅπερ ἐν ταύταις φαίνεται πάσαις πεπονθὼς ταῖς ἐναντιο- 

25 λογίαις, μὴ νοήσας, πῶς εἶπεν ᾿Αριστοτέλης παρὰ φύσιν εἶναι τοῖς ὑπὸ 

σελήνην στοιχείοις τὴν χύχλῳ χίνησιν, ὅτι τοῖς μὲν ὡς οὐδε ὅλως χινου- ὅ 
, 9 Ὁ ~ ov ~ 5 4% ~ bd ~ i ρ΄ 

υένοις αὐτὴν ὡς γῇ χαὶ ὕδατι χαὶ τῷ λιμνάζοντι τοῦ ἀέρος, τοῖς GE ὡς 
¢ Ἁ ’ - 5 ~ ΄ ΄ ~ c / \ ~ 

UTSH Φ' σιν τῷ οὐράνῳ συ) υ. υἱπεριφερώμξνηις ως τῷ ὑπεχχαῦματι χαὶ τῷ 

= σ 9 a7 ~ -~ > ΄ \ 

ξευσῖΞξ' τοῦ ἀξ ῆς" WG6TE οὐχ ἐυποδί GEL τοῦτα TOL ts ἐφεξ is OSLAVUULEVOLS TEpt 

| ~ ~ ros ᾿ > , , N\ ον. o ΄ 

δο! τοῦ τῇ χύχλῳ χινήσει μὴ εἶνα! ἐναντίαν χίνησιν. τὸ ὃὲ λέγειν, OTL ἢ 10 

ἐπ᾿ εὐϑείας χίνησις τοῖς τῶν στοιχείων μοῤίοις χατὰ φύσιν ὑπάρχει ὡς 
ἐπὶ τὸ χατὰ φύσιν εἶδος ἐπανάγουσα, ὅπερ ἕξει. διὰ τοῦ τὸν οἰχεῖον τόπον 

χαὶ τὴν οἰχείαν ὁλότητα ἀπολαβεῖν, χαὶ πρὸς ᾿Αριστοτέλους εἴρηται συντό- 
ums, ὡς χαὶ οὗτος παρέϑετο, χαὶ πρὸς ἄλλων φιλοσόφων πολλῶν" τὸ 15 

fu suapedy ys ὁ ~ id > \ τ 

35 ψέντοι τῷ ὑπεχχαύματι καὶ τῷ ἄνω τοῦ ἀέρος χατὰ φύσιν εἶναι τὴν 
5 , "" ΝΟ ~ 5 ~ 

χύχλῳ χίνησιν ὡς ἰδίαν ζητεῖν ἄξιον. εἴπερ τῷ ἀπλανεῖ οὐρανῷ συμπερ'- 

Ι προσεχῶς DEb: συνεχῶς ABe 2 ἐνδέχεται Β 3 οὐδὲ AB 4 οὕτω De: 

οὔτε B 5 χύχλῳ] χύχλῳ χίνησις D οὐδὲ ΑΒ 5. 6 φησι χωλύει D 

12 εἴρηται D 13. 14 οὐδένα τόπον AB 14 οὕτω BDe ἀπὸ] ὑπὸ Ac 

15 pret ἡλήμης ὁ ἀδύνατον Ἰὼ: corr. Ὁ’ 16 tH) τὴν A 21 avay- 

ANS) ἀν D 24 ἐν om: ¢ 26 ὡς DEb: om. ABe 21 we (alterum) 

DEb: om. ABe 29 ἐμποδίζει De 34 πὸ] corr. ex tW ἘΠ 
ive 
36 ἴδιον ABe 
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έ ἽΝ ῖ a ΕΝ Ἂ FR ey is acts eg ey ioe die χαὶ χαάλλιον. οἶμαι, ὑπερφυΐ͵ ταύτην λέγειν τὴν ΕΣ ὡς Te 29 
\ v , v 

φυχότων δηλονότι peers ν MOTHS wat εἴ τις οὕτως λέγει ᾿ χατὰ φύσιν᾽. οὔτε 20 
> > ~ > fs > ‘ “ at 

ἀτόπως ἐρεῖ. ὡς οἶμαι. οὔτε τῷ Δριστοτέλει ἐναντιώσεται τὴν διαφορὰν 
~ 5 \ \ ¢ Ἁ εὐ. > Ἁ - ~ ’* ~ 

τοῦ οὐρανίου σώματος πρὸς TH ὑπὸ σελήνην ἀπὸ τῶν μερῶν μάλιστα τῶν 
¢ ‘ as e , ~ 5 , - s\ ~ 

ὃ ὑπὸ σελήνην εὑρίσχοντι τῶν οὐρανίων μερῶν μηδὲν τοιοῦτο πεπον)ότων. 
Ἢ Οὐδ Qs « “9 v Se , ea \ Vas \ " Ψ δ >> 

μέγα OS τι χατορϑοῦν οἴεται δειχνύς, ὅτι χαὶ ἄλλοι πρὸς τὴν πέμπτην % 
- > ere 4 > > ΄ o > ΄ > ‘ en 4 ~ 

αντειπὴν OVGLAY, Οὐχ SULGTAVWY, OTL EXELYWY οὐδεὶς THY somal ee TOU 
i 

: Hee Ak , ee AVS ΕΔ. ke aa ies χύσμηυ σαλεύεσϑαι νομίζων ἀντέγραψεν. ἀλλὰ τὰ ἐπ τιχειρήματα γυμνάζοντες 
\ wv , A αὶ ~ ’ 

UULVOTOETSS SYOVTA Th πρὸς τὰς τῶν πρότερον φιλοσοφησάντων διῦασχα- 
\e ' i ‘ rea 

‘ e Ἁ J , ~ > 4s > | , > id 

10 Atas. χαὶ ot υὲν διήμαρτον τῆς ᾿Αριστοτέληους ἐννοίας. ὥσπερ οὗτος ὁ ἃ ‘ ἘΠῚ i i ΩΣ 
᾿ ΄ , 4, ~ \ \ / a Cc 

ὄριμαχος. OL OS χρατήσαντες αὐτῆς πρὸς τὸ φαινόμενον ὑπήντησαν., ὅσοι 
Ἁ [ἡ Ν ~ Ψ a , ‘ >) ‘ 5 ΄ , ‘ 

Ur, ἁπλοῦν ὀντὰ Getxvuva τὸν οὐρανὸν ἐπι χειροῦσ σιν, οἱ δέ τι χαὶ πρησ- 
» κα , >>) , ry ᾿Ξ ’ 

ξξζηῦρον σηφόν, οὐδεὶς μέντοι πὰ οὕτως sic μόνον ἀπέβλεψεν τὸ 
΄ ~ 2) 8. \ 5 n ~ Ἁ Ἁ 

αντιτετ ἄχϑαι δοχεῖν τοῖς ἀίδιον τὸν χύσμον ἀποδειχνῦσι διὰ τὰς χρατούσας ab 
» - ‘ ~ \ ΄ ΄ > ~ Ve 

15 εὐτελεὶς ἐννοίας od τοῦ τὸν κόσμον δηυκουργήσαντως. STLOTY OAL OF ἄξιον 
5» ~ an ~ a) > Ἁ 5 ,ὔ gd ΄ ~ ~ - 

ἐν πᾶσι τοῖς παρὰ τοῦὸδς τοῦ ἀνὸρὸς εἰρημένοις, ὅτι ὁμοφυΐ͵ ταῖς τῶν 
, , re , 5 ” ~ »Ν“ Ἁ 5 Ἁ A Ἃ 

τεσσάρων στοιχείων ὁλότησιν ἐσπούδασε ὃεῖξαι τὸν οὐρανὸν npr THY 
, > ΄ ͵ σ v \ ὰ ἡ ὦ ΄ 7 

πέμπτην οὐσίαν μαχήμενος" ὥστε οὕπω φϑαρτὸς οὐδὲ ἐχ τούτων ὁ οὐρανὸς κ᾽ 
5 » ἥν ν 4 ~ , [ « ΓΝ [2 ὟΝ a? > 

OTOGSGELATAL, εἴπερ χαὶ τῶν στοιχξίων αἱ HATH TES ἀΐδιοι δύνανται εἶναι, 
Ἃ \ , \ ‘ , » Ὁ v ’ 

20 χαν τὰ μέρη γἸιηνόμενα χαὶ φϑειρόμενα χαὶ “aT εὐϑεῖαν ἔχωσι χινούμενα᾽ 
Lda | ‘ 7 € ‘ 

5 at ~ ‘ , ‘ ~ ΄ a~* o cr 

εἰ 65 τοῦ οὐρανοῦ τὰ ψέρη UT φαίνεται ταῦτα πάσχοντα, δῆλον, ὅτι ὅσην 
Δ = i τς ae ΔΝ Ἃ ΄ IOV aon fi \ , Ω o ἀἄὰ ΤΥ = 

ξπὶ τοῖς ὑπὸ τούτου λεγουένοις οὐδὲν zWADEL UY ωὖόνον χαῦ ὅλον. ἀλλὰ 45 
| Vel τ δ] 3 

χαὶ χατὰ μέρη ἀΐδιον εἶναι τὸν οὐρανόν. 

τ τ ) \ >\ \ \ \ \ Nd ~ ἐ 

Ρ. 269018 “Exet δὲ τὰ μὲν ὑπόχειται, τὰ δὲ ἀποδέδειχται τῶν 280 
Behl es or x aay cies ole ir Αι 
25 εἰρημένων, φανερόν, ὅτι οὔτε χουφότητα οὔτε papos Eyer πᾶν 

σῶμα. 

" 

Ἐπειδὴ πᾶσα διδασχαλία χαὶ πᾶσα υάϑησις διανοητιχὴ gx προύπαρ- 5 

χούσης γίνεται γνώσεως, ὡς αὐτὸς ἡμᾶς ἐδίδαξεν ἐν τοῖς Los 
ἀνάγχη τινὰ προὐποχεῖσθαι τῶν ἀποδείξεων. τὰ μὲν ὡς ἀφ᾽ ἑαυτῶν τὸ 

80 πιστὸν ἔχοντα, τὰ GE ὡς προαποδεδειγμένα 7 ὡς δειχϑησόμενα. χἀνταῦϑα 

τοίνυν προὐπετέϑη, τινὰ τῶν λημμάτων, τινὰ ὃὲ χαὶ ἀπεδείχϑη προὐπετέϑη 10 

] ὑπερφυεῖ E: corr. E* 4 ἀπὸ --- σελήνην (5) om. B 2. εὑρίσχοντι Seripsi: evat- 

sxovta ABDEe: εὑρόντι a (invenient b in edit.) μηδὲ AB τοιοῦτον DE 

7 οὐσίαν ἀντεῖπον D " χενοπρεπὲς A 11 δριμακὸς D: ὃδρίμαχος E: cervicosus Ὁ: 
δ ) δραμιχὸς ABe; ,,cf. Apivaxos nomen fugitivi apud Nymphodorum fragm. 12 Miiller (II 

p. 378) et πλατυχὸς = πλατὺς ““ Diels 12. 18 προσεξεῦρον Ξε: πρὸς ἐξεῦρον BE! 

13 χακοσχοσχύλως B ἀπέβλεψε DEe: ἐπέβλεψε B l4 ἀντιγράψαι DE: contrariari bh 

ἀποδειχνήουσι Be 15 εὐτελεῖς DE: vanos Ὁ: ἀτελεῖς ABe περὶ] παρὰ B 

περὶ τοῦ τὸν] 6 corr. Ὁ δημιηουργήσαντος A 17 ἐσποὐδαϊς D 20 χαὶ (alterum) 

DEb: om. ABe ἔχουσι E 24 τὰ δὲ ABD: τὰ δ᾽ ὁ 2. 20 πᾶν σῶμα ΑΒ: σῶμα 

ἅπαν De 21 ἐπειδὴ δὲ D 28 γίγνεται E ἡμᾶς αὐτὸς D ᾿Αναλυτιχοῖς) 1141] 

30 ὡς (alterum) om. D 1 χαὶ om. ὁ προαπεδείχἥη D 



΄ 
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μὲν τὸ δύο εἶναι τὰς ἁπλᾶς γραμμὰς τήν te εὐϑεῖαν χαὶ τὸν χύχλον, τὸ “290 
\ 

ἄνω μὲν εἶναι χίνησιν τὴν ἀπὸ tod μέσου. χάτω δὲ τὴν ἐπὶ τὸ μέσον, 
ἕν ἑνὶ ἐναντίον εἶναι, χαὶ τὸ μίαν o- χύχλῳ δὲ τὴν περὶ τὸ μέσον, χαὶ τ 

ξχάστου χατὰ φύσιν εἶναι χίνησιν τῶν ἁπλῶν. ἀποδέδειχται ὃὲ τῶν 
5 μὲν λημμάτων, ὅτι δύο αἱ ἁπλαῖ κινήσεις ἥ τε χύχλῳ χαὶ ἢ zat’ εὐϑεῖαν, 15 

χαὶ ὅτι τῶν ἁπλῶν ἁπλαῖ αἱ χινήσεις. χαὶ αἱ ἁπλαῖ χινήσεις ἁπλῶν εἰσι 
σωμάτων: χαὶ γὰρ χαὶ τοῦτο, οἶμαι. δέδειχται ex τῆς τῶν χινήσεων χαὶ 

ς τῶν σωμάτων διαιρέσε ὡς χαὶ τῆς οἰχείας ἐφαρμογῆς. ἀποδέδειχται τ 
ὃὲ ἔχ τε τῶν ὑποτεϑέντων χαὶ ἐχ τῶν ἀποδειχϑέντων λημμάτων, ὅτι παρὰ 20 

10 τὰ τέσσαρα τὰ ὑπὸ σελήνην ἁπλᾶ σώματά ἐστιν ἄλλο τι πέμπτον, ᾧ χατὰ 
φύσιν ἐστὶν ἢ κύχλῳ χίνησις, χαὶ τοῦτο τελειότερόν te ual πρότερον χαὶ τι- 
υτώτερόν ἐστι τὴν φύσιν τῶν ἄλλων σωμάτων. τούτοις δὴ τοῖς ὑποχειμένοις οις 55, 

χαὶ ἀποδεῦξι ue usvors ἕπεσϑαί φησι τὸ τος βάρος μήτε χουφότητα πᾶν ἔχειν 
> σῶμα" εἰ γὰρ τὸ βαρὺ καὶ χοῦφον ἐξ αὐτοῦ tod ὁρισμοῦ τῶν εὐϑυπορου- 

15 μένων ἴδια φανῇ, ἐδείχϑη δὲ τὸ χύχλῳ χινούμενον ἄλλο παρὰ τὰ εὐϑυ- 

πόρούμενα χαὶ οὕτως ἄλλο, ὡς μήτε χατὰ φύσιν ell παρὰ oo 

αὐτῷ δύνασϑαι προσήχειν thy ἐπ᾽ εὐϑείας χίνησιν, ἕπεται δηλονότι τὸ 30 

uy πᾶν σῶμα βάρος ἔχειν ἣ χουφότητα, ὥστε χαὶ κατὰ τοῦτο διαφέρον 
δείχνυσϑαι τὸ οὐράνιον τῶν ὑπὸ σελήνην χατὰ τὸ μήτε βάρος ἔχειν μήτε 

0 χουφότητα. τοῦτο δὲ αὐτῷ συντελέσει πρὸς δεῖξιν τοῦ ἀγένητον xat | 

ἄφϑαρτον χαὶ ἀναυξὲς χαὶ ἀμείωτον χαὶ hea! wer silts τὸ hl ibe 35 
σῶμα. εἰμ ; 

ἐναντία χίνησις: εἰ δὲ τοῦτο, ἣν ἄν τι ὦ ἐναντίον τὸ Neste 
φύσιν τὴν ἐναντίαν αὐτῷ κίνησιν: εἰ δὲ τοῦτο, χαὶ ἐγίνετο dv ex τοῦ 40 

25 ἐναντίου χαὶ ἐφϑείρετο εἰς τὸ ἐναντίον. εἰ δὲ μὴ ἔχει μήτε βάρος μήτε 
χουφότητα μήτε ἐπ᾽ εὐθείας ὅλως κινεῖται, χαϑ᾿ ἥν ἐστιν ἐναντίωσις, 

ἀλλὰ χύχλῳ μόνον. δειχϑῇ δὲ τῇ χύχλῳ χινήσει μὴ οὖσα χίνησις ἐναντία. 

δῆλον, ὅτι οὐχ ἕξει τι ἐναντίον ἑαυτῷ τὸ χύχλῳ χινούμενον, ὥστε οὔτε 45 | 

Ἰύεται ἔχ τινος οὔτε φϑείρεται εἴς τι. ἀναγχαίως οὖν τὸ μήτε βάρος 

80 ἔχειν μήτε χουφότητα προέλαβεν ταὐτὸν ὃν τῷ μήτε ἄνω uate χάτω χι- 805 

νεῖσϑαι, ὅπερ ταὐτὸν τῷ μὴ χινεῖσϑαι χίνησιν ἐναντίωσιν ἔχουσαν, ἵνα 

δείξας, ὅτι τῇ χύχλῳ χινήσει, ἣν χινεῖται. οὐχ ἔστιν ἐναντία el ἀχο- 
- 7 >\ ~ >. , > = - λουϑοῦν ἔχῃ τὸ μηδὲ αὐτῷ εἶναί τι ἐναντίον, ᾧ ἕπεται ἐξ ἀνάγκης τὸ ὅ 

μήτε γίνεσϑαι ΠΣ φϑείρεσϑαι, τούτῳ δὲ τὰ λοιπά. 

ὃ. εἶναι οἴη. 4 κίνησιν εἶναι 5 5 post ἁπλαῖ ras. 1 litt. E ἥ te—pr. κινήσεις (6) om. Κα 

9. τε om. ὁ ἐχ om. D 11 πρότερον ba: πρῶτον ABCDE 13. 14 ἔχειν σῶμα πᾶν CD: 

habere omne corpus 18 ἔχει E: corr. E? 14 τὸ xodgovCD [ὃ ἴδια Ο Ὁ: ἴδιον ABe 

φερόμενον ὁ 16 καὶ] m. sec. E οὕτως om. Ὁ 18᾽ ὥστε---χουφότητα (20) bis E: 

corr. E* διάφορον De 19 detzvucdat| in ras. B uate (alt.)] ἢ E (non in repetitione) 

20 δὲ] yap E 23 τι] corr. ex τις τῇ χινήσει E° ave —w e corr. E! 27 δὲ 

e corr. D 28 οὐχ ἕξει E: corr. Τὸ: τὸ} corr. ex τῷ E* 29 τὸ om. B 

30 προέλαχεν A: προέλαχε sey. ras. B: προέλαβε DE 32 τῇ] corr. ex tw E* 32.33 ἀχο- 

Ov ᾿ 
μῚ nu 

hoviiay E! 33 Eyer E αὐτῶν B: αὐτὸ E: corr. Εἰ" ᾧ] corr. ex ὃ Τὶ 



σι 

10 

τῷ qo 

1 χαὶ ABDE: χαὶ τὸ ὁ cum Arist. 2 = ΑΒΕ": ὁ περὶ E!: περὶ D 

3 τετάρτῳ] v. IV 1 5 te om. CD 6 ἐδήλωσεν E post mpo— ras. 1 litt. E 
8 σῶμα ἅπαν ὁ cum Arist. 9 αὐτὸ E!: αὐτῷ E? τὸ χύχλῳ] p. 26929 τὸ 

χύχλῳ σῶμα φερόμενον ἀδύνατον ἔχειν βάρος ἢ κουφότητα χύχλῳ σῶμα ὁ 

ἔχειν βάρος ὁ 10 χαὶ (41{.) --- κουφότατον (10. 11) om. E βαρύτατον 1): βαρύτερον 

ΑΒ 12 πρόεισι BDEc ὃ D χατωτάτω] χάτω χάτω E!: χάτω DE* 

13 τῆς (alt.)] μέχρι τῆς E(b) 14 ὡς τὸ πῦρ E* 10 βάρεως E 18 ἔχει Be 

19 τὸ (pr.)] te post ἄνω rep. ἡ χάτω (18) --- τελέως (19) Ὁ ἀλλὰ --- τελέως 

om. D 20 τὸ] τι ὁ τ χάτω add. [ὡς ὁ τοῦ ὕδατος τόπος] ὁ τούτοις 

ED? τοὺς OM. ὁ 21 τὸ om. E 22 xovgdtatoy E βαρύτατον Καὶ 

24 οὐ (pr.)] corr. ex 6 KE? 25 τὸν om. DE 26 χαὶ bis A 27 χυρίως bis K, 

sed corr. wiv] μὲν ἐπὶ Ὁ 28 χάτῳ φερομένοις D 29. ἐφαρμόζοι Ο: ἐφαρ- 

υόζει ABDEc & 

SIMPLICI IN L. DE CAELO 1 ὃ [Arist. p. 269620) ΟἹ 

΄ ΄ 

p. 269020 Δεῖ δὲ ὑποὺ ϑέσϑαι. τί λέγομεν τὸ βαρὺ χαὶ χοῦφον. 805 

Ὅτι μὲν οὐ mean ούμενος ἐπ 
λόγος ἃ ep ἐν τῷ τετᾶ 2ιβλί ἔνα περὶ τοῦ βαρέος λόγος ἐστὶν αὐτῷ, ὥσπερ τῷ τετάρτῳ βιβλίῳ. ἔνϑα περὶ τού- 

τῶν προηγουμένως διαλέγεται. ἀλλὰ νῦν αὐτοῦ δεῖται πρὸς τὸ δεῖξαι τὸ 

χυχλοφορητιχὸν σῶμα ἀγένητόν τε χαὶ ἄφϑαρτον ἐκ τοῦ μήτε βάρος ἔχειν 

\ , ~ > ΄ ΄ \ > ~ > ~ ce ΄ 

ὃ συμπέρασμα τῶν δειχϑησομένων τρόπον τινὰ ἐν τῷ εἰπεῖν φανερόν. 
" ν ΄ Ψ - ~ ) , 

τι οὔτε χουφότητα οὔτε βάρος ἔχει πᾶν Gwyn” (τὸ γὰρ συμπέρασμά 
> eae o [ρῶς ΄, ΄ ὙΝ 7 ΄ 4 ” ΄ ) 

ἐστιν αὐτό. ὅτι τὸ χύχλῳ φερόμενον ἀδύνατον βάρος ἔχειν 7 χουφότητα᾽) 

~ οἱ ΄, ~ 

φήτατον. ἐπειδὴ γὰρ τῶν χάτω φερομένων τὸ μὲν μέχρι τοῦ χέντρου 

L τοῦ χατωτάτω, ὥσπερ ἣ γῆ. τὸ “δὲ μέχρι τ᾿] On a [0] "τι a - x a 2 

aed 

a ° ν᾿ ov o [0] ov a ω -ὸ << . 4: “- ‘ 

τῆς γῆς. χαὶ τῶν ἄνω τὸ υὑὲν usyor τοῦ ἀνωτάτω. τουτέστι τῆς σεληνια- 
i eh N ay | j 

ς 
>\ Ἐς ΩΝ δ. a oe za WY ex pee a py) > ῃ \ ae 

3 βαρύτατον, χαὶ τὸ μὲν χοῦφον, τὸ δὲ χουφότατον. εἰ οὖν βαρὺ τὸ 

χάτω φερόμενον χαὶ θυ τὸ ἄνω, χαὶ ἔστιν ὁρισμὸς ταῦτα τοῦ βαρέος 

χαὶ χούφου, δῆλον, ὅτι χαὶ ἀντιστρέφει ἀναγκαίως, ὥστε τὸ φερόμενον 
ν 4 ry wv μὴ > ~ v 

ἄνω ἣ χάτω 7 βαρύτητα ἔχειν ἢ χοὺφ poral. ἐπειδὴ OF χαὶ τοῦ ἄνω: 

ἐστὶ τὸ μὴ τελέως ἄνω. ἀλλά τι χαὶ χάτω ἔχον, ὥσπερ ὁ ὑπὸ τὸ πῦρ 
΄ ~ , tf , ὃ 

τόπος, χαὶ τοῦ χάτω τὸ τ τελέως χάτω. τ ἐπὶ τούτους ἰόντα τοὺς τό- 
1 24 a Ὁ / Vv Ἃ ποὺς ἄμφω διχαίως ἔχει χαὶ βάρος χαὶ Ἴρου τητα, οὐ πρὸς τὸ αὐτὸ δέ" 

οὐ γὰρ δυνατὸν τοῦ αὐτοῦ χουφότερον ἅμα χαὶ βαρύτερον εἶναι. ἀλλὰ 35 
\ 

πρός tt τούτοις ἐστὶ τὸ βαρὺ χαὶ κοῦφον. ὃ γὰρ ἀὴρ πρὸς τὸ ὕδωρ 
χηῦφος. οὐ μέντοι πρὸς τὸ πῦρ, καὶ τὸ ὕδωρ πρὸς τὴν γῆν. οὐ μέντοι 

mobs τὸν ἀέρα’ πρὸς γὰρ τοῦτον βαρύ. διὸ ταῦτα μὲν οὐ χυρίως χοῦφα 

οὐδὲ χυρίως βαρέα οὐὸ 
0, xat βαρὺ χυρίως χαὶ ἁπλοῦν ἣ γῇ. τὸ μὲν πᾶσιν ἐπιπολάζον τοῖς 

ἄνω φερομένοις, τὸ ὃὲ πᾶσιν ὑφιστάμενον el χάτω ὥστε εἰ UN πάντη 

σα. οὐ χυρίως ἂν αὐτοῖς 6 περὶ τῶν ἁπλῶν ἐφαρμόζοι λόγος. 

, ~ ‘ 

τοῦ παρόντης ὁ περὶ τοῦ χούφου χαὶ 10 

μήτε χουφότητα, αὐτὸς σαφῶς διὰ τῆς λέξεως ἐδήλωσς. προαναφωνήσας ὃὲ 1 

tee τί th βαρὺ χαὶ τί τὸ χοῦφον καὶ τί τὸ βαρύτατον χαὶ τί τὸ χου- 20 

‘ 

XY 9X ΄ ah X ΄ > ΄ \ Ἢ 

ΧῊςΞ σφαίρας. τὸ πῦρ. TO OF Weyot πυρός ξιίχηωτῶς TO Sv SOTl βαρύ, τὸ 2 

ὃ χυρίως ἁπλᾶ. χοῦφον GE χυρίως χαὶ ἁπλοῦν τὸ. 
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at {~~ , \ > | ‘ ‘ ΄ » , , « 

οὐδὲ χαλῶς ἀπὸ τούτων ἐπε χείρουν τινες τὰς περὶ τῶν ἁπλῶν εἰρημένας 30a 

ἀπ οδείξεις διασαλεύειν. | 4 

> ys ἊΣ ΄ 5 ~ ΄ A ~ \ ΄ , 6 

p. 269629 9 δὴ χύχλῳ σῶμα φερόμενον ἕως τοῦ τὴν ETEPAY 90» 
ι 

εἶναι χατὰ φύσιν. 

Th. ὦ 

ἢ οἷς ἀποδοϑεῖσιν δρισμοῖς τοῦ βαρέος χαὶ τοῦ χούφου πρραχριαμενδη 
~ \ ~ ~ ¢ ~ 4 

uUdhAny 6 ταῖς τῶν ὁρισμῶν ἀντιστροφαῖς. δείχνυσιν. ὅτι τὸ χύχλῳ φερό- 5 
- "» “ ΄ ᾿ “ 

usvoy σῶμα ἀδύνατον βάρος ἔχειν ἢ χουφότητα" εἰ γὰρ ἔχει, 7 χατὰ 

ἘΣ 

, Vv. = “ 4 , τ Ὡς st ~ Ἂ A Ὗ 

φυσιν cyst 7, παρὰ Φφυσιν. OUOSTENOY HE AVTOVY GVVATOY AZTOGE ειχϑήσεται" 

ἊΝ ‘ ~ »"» , - ΄ , 

ODStY τῶν 7SLMULEvIDy προσχρώμενος τῷ τε υἱαν ἐχάστου τῶν ἁπλῶν τὴν 
Ἁ τ ν , ~ ~ Ψ , ? ΄ id ΄ 

10 χατὰ φύσιν εἶναι χίνησιν χαὶ τῷ τῶν ἐναντίων ᾧ ἢ ἑτέρα παρὰ φύσιν, 10 
᾿ ΄ , - \ ’ s ig ἊΝ 7 ΄ ded ἊΝ \ 

THY STEPAY εἰναι AATS Qudoly. OELAVUGL OF OVUTMS, WS ᾿Αλέξανδρης “at 
, , δι ΄ v v v ΄ 

Θεωΐίστιός φασι’ τὸ χύχλῳ χινηύμενον OUTE ἄνω OUTS “ATW χινεῖται χατὰ 
v ΄ ΄ ΄ \ ΄ v ~ v 

TE AVW μὴῖτξ “ATW χινηουμξνὴν LATS φησιν OUTS χουφὴν OUTS 
εἷς 

φύσιν" τὸ Ww 

βαρύ ἐστιν. οὐχ ἔστι ὃὲ ἀποφατιχὴ ἢ ἐλάττων: ἦν γὰρ ἂν ἀσυλλόγιστον 15 

15 τὸ ἐρωτώμενον 2x δύο ἀποφατιχῶν" ἀλλ᾽ 9 ἀόριστον Ys τὸ χατηγορούμενον. 
ὡς εἰ λέγοι τις: τὸ χύχλῳ χινούμενόν ἐστιν οὔτε ἄνω οὔτε χάτω χινού- 

WEVOY χατὰ τὴν αὑτοῦ φύσιν. υήποτε ὃὲ τούτου σωζομένου τοῦ ἀόριστον 
ξἶῖναι τὸ χατηγορούμενον οὕτω μᾶλλον συνελογίσατο, τὸ χύχλῳ φερόμενον 20 

σῶμα οὔτε χατὰ φύσιν οὔτε παρὰ φύσιν ἀπὸ τοῦ μέσου ἣ ἐπὶ τὸ μέσον 

20 ἐνδέχεται χινηϑῆναι. ὃ ἴσον ἐστὶ τῷ τὸ χύχλῳ φερόμενον σῶμα τοιοῦτόν 
ἐστιν ὥστε υήτε χατὰ φύσιν μήτε παρὰ φύσιν ἀπὸ τοῦ μέσου ἣ ἐπὶ τὸ 
ugooy ἐνδέχεσϑαι χινηϑῆναι" τὸ τοιοῦτον οὔτε βάρος οὔτε χουφότητα ἔχειν WH 
δυνατόν: χαὶ τὸ συμπέρασμα δῆλον. ἀλλ᾽ ὅτι μὲν τὸ υήτε ἐπὶ τὸ usoov 
UATE ἀπὸ τοῦ pao χινούμενον οὔτε βάρος οὔτε χουφότητα ἔχει. δῆλον 

δῇ ἐκ τῆς τῶν ὁρισμῶν ἀντιστροφῆς" εἰ γὰρ βαρύ ἐστιν τὸ μ ota πεφυχὸς Ε 
\ ~ / a~ >] Ἧι 

τε ἐπὶ τὸ δῦ 
> \ \ , ~ μ᾿ ΑΝ 3 -- ἐδ γι: = 

ἐπὶ τὸ ugcov, χοῦφον ὃὲ τὸ ἀπὸ τοῦ μέσου, δῆλον, ὅτι τὸ μή 
, , 5 4 ~ / ‘4 Vv \ wv ~ , 5 

υέσον UATE ἀπὸ τοῦ μέσου φερήμενον ouTe βαρὺ οὔτε χοῦφόν ἐστιν. τὴν 
AY Rig az , “ὦ 7 x ave foe Ss Bi (ep Pte ΄ 

62 ἐλάττονα πρότασιν δείχνυσι δυνάμει οὕτως" τὸ χύχλῳ φερόμενον ἁπλοῦν ~ 
‘ 

ἣν χαὶ ἁπλῆν ἘΣ σιν χινούμενον μίαν ἔχει χατὰ φύσιν τὴν χύχλῳ φορᾶν" 
΄ ὩΣ AY 

ΟἹ 30 τὸ τοιοῦτον οὐχ ἔχει χατὰ φύσιν τὴν ἐπ᾽ εὐϑείας φοράν. μᾶλλον δὲ χατὰ 80 
τὸν δεύτερον τῶν ὑποϑετιχῶν τρόπον συνελογίσατο οὕτως εἰ τῷ χύχλῳ 

Ι. 2 δείξεις εἰρημένας Ὁ 3 δὴ] corr. ex δὲ Α΄: δὲ Ὁ post σῶμα ras. 3 litt. A 

ἢ ἀποδειχϑεῖσιν A, sed corr. βαρέως KE ὃ ἀποδειχϑήσεται A'BE: om. b: ἀπο- 

δείξει A*c: ἀποδειχϑήσεται δείχνυσι δὲ ταῦτα CD 9 δυσὶ ΒΗ 10 παρὰ] κατὰ CD 

11 χατὰ] παρὰ CD ὡς] m. sec. KE 14 ἂν om. Be 15 τὸ (alt.) E: tov 

ABD 10 λέγοι Ab: comp. D: λέγει BE τὸ] ὅτι τὸ E ἐστιν] postea 

ins. D 16. 17 ztvodpevov] e corr. Ὁ deinde del. χατὰ (123) ---ἐστιν (14) Ὁ 

17 αὑτοῦ ὁ: ἑαυτοῦ D: αὐτοῦ ABE σωζομένου τούτου D σωζωμένου Β 

τοῦ] τὸ E 18 τὸ (pr.) a: τὸν ABDE οὕτως A οὕτω -- φερόμενον mg. E* 

μᾶλλον om. "αὶ συλλογίζεται EB 20 ἐνδέχεσϑαι E ὃ] ᾧ ἐστιν D 21 ἐστὶ 

om. D 25 ἐστι BDEe 27 ἐστιν AE!: ἐστι BE*e 28 χύχλῳ om. B 
A) τὰ--- φορὰν om. E εὐϑείας D: εὐϑείαν B: εὐϑεῖαν Ac Ὁ] τρόπων E 
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΄ ΄ v ΄ὔ \ ’ ld ἊΝ “ 2)... 5 ( ΤΩΝ es ΔΕ ΓΝ Fee ΜΝ nw 6] 

φερομενῷ “ATA φύσιν ὑπάρχει Ἢ ἐπ εὐ )είας φορᾶ, ἔσται τὸ αὐτὸ τινι τῶν BOL 
>} , 5 v ΄ NSD he ς 

ἐπ᾿ εὐθείας χινουυένων: ἀλλὰ μὴν οὐχ ἔστιν. ὡς δέδειχται πολλάχις: οὐδὲ 

ἄρα χατὰ φύσιν ὑπάρχει τῷ χύχλῳ φερομένῳ 7 ἐπ᾽ εὐϑείας φορά. ὅτι 40 
> ‘ 5 

δὲ τὸ Bova He vo} ‘rds τὸ εἰ χατὰ φύσιν αὐτῷ ἣν εἶναι αὐτὸ τὸ αὐτό 

τινι τῶν οὕτω φερομένων, ὑπ ιὰ τοῦ μία γὰρ ἣν ἑχάστου τῶν 
> Ὡς 
— < = a o 

ρ ~ σ >\ + >\ \ > i: τ ‘ \ » ὧς Vv » 

ἁπλῶν" ὅτι GE οὐδὲ παρὰ φύσιν, δείχνυσιν. οἴμαι, χατὰ τὴν αὐτὴν Epodov 
» ~ ’ ΄ ¢ » ? ΄ ~ \ ΄ > ΄ pa 

οὕτως" εἰ τῷ χύχλῳ φερομένῳ 7 ἐπ᾽ εὐδείας ὁποιαοῦν παρὰ φύσιν ἐστίν, 45 
΄ > ~ ΄ Μ \ , 5 ΄ 

ἢ ἀντιχειμένη αὐτῇ χατὰ φύσιν ἔσται.  χαὶ τούτου πάλιν τοῦ συνημμένου 

@> 

\ ~ yey) , ~~. ~ YC , vad 2 » Ὁ , 5 

τὴν αἰτίαν προσέϑηχε διὰ tod ἐϑεμεν Yap, τῶν ἐναντίων ᾧ 7 ἘΠῚ Hts 
c τ \ \ \ 

παρὰ φύσιν, THY ἑτέραν εἶναι χατὰ φύσιν. χαὶ αὐτὸς μὲν μέχρι 

TODO τὸν συλλογισμὸν προήγαγε τὰ λοιπὰ παρεὶς ὡς ἐχ τῶν προειρημένων 
~ ns ¢ vw Ν 4 ~ ΄ Ὡ 

σαφῆ" πρὸς ὃὲ τὸ τέλειον ἑνὸς ἄλλου χρεία συνημμένου τοιούτου" “et ἢ ὃ 
v ¢ v Ὑ ΄ ΄ \ ΄ τ ~ > v 

αἀντιχειμένη ὁποιαοῦν εἴτε ἢ ἄνω εἴτε ἢ χάτω χατὰ φύσιν ἐστίν. ἔσται τὸ 
‘ 

5 Ἀ ~ lod \ , , ~ ΄ \ a r 4 5 »κ ἃ ‘ 

αὐτὸ τῶν οὕτω τινὶ φερομένων, τουτέστιν τῶν ὑπὸ σελήνην τινί: ἀλλὰ υὴἣν 
I 

φ 
‘ 

τοῦτο ἀδύνατον ἐδείχϑη οὐδὲ ἄρα τῷ χυχλοφορητιχῷ ἢ ἐπ᾽ εὐθείας ὁποιαοῦν 

[2 Loe \ ΄ fs fn 35 ~ Ww wv wv 4 5 ΄ 

ητι οὐὸξ ὑπερ φυσιν χξιρωὼν YE ηὐσᾶα. οὐοαυὼς OVTE AVW GUTS “ATW ntavy- 

) 

ὧι φύσιν ἐστίν. εἰ οὖν μήτε χατὰ φύσιν μήτε παρὰ φύσιν, δῆλον δέ. 10 

᾿ 

Vv ~ v nt \ Vv ᾿ς με ἌΝ Xe »΄ ~ \ 

TE οὐτε χοῦφον οὐτε βαρὺ ἔσται, εἴπερ TO μὲν ἄνω χοῦφην. TH 

‘ 4 Ἁ 7 ,ὔ Vv 5 ~ Ἁ a r ~ 

THY χάτω παρὰ φύσιν χινηϑείη, ἔσται αὐτῷ χατὰ φύσιν ἢ ἐναν- 15 
4 “ ΄-- wv > ἊΝ " > tr / A ᾽ὔ ~ ~ 

TIA ταύτῃ ἢ ἄνω" ἦν ὃξ χαὶ ἢ χύχλῳ χατὰ φύσιν τῷ χυχλοφορητιχῷ " δύο 

δ 
᾿ , e 7. 5 oO Sa 

& χάτω βαρύ. ὃ μέντοι Θεωίστιος οὐχ οὕτως συλλογίζεσϑαι vourZer. ἀλλ᾽ 
v 

‘ 7 

et ’ Ἃ » ’ ΄" 

ἄρα Evi ἐναντία: χἂν τὴν ἄνω παρὰ φύσιν χινηϑείη. πάλιν ἢ χάτω χατὰ 
3 wv > . ΄ 

φύσιν. χαὶ τὸ αὐτὸ ἄτοπον ἀχηλουϑή 
»ν \ oO al Β 

syst χαὶ OUTWS Aoyay. 

Qs ἃ ,ὔ 5 4 ΕΥ \ 

Get τὸ δύο ἑνὶ ἐναντία εἶναι. χαὶ 

J ee ὃ γ[Π Ὁ σῶν, a ae ee > \ / \ o> 1 A ΄ 

25 p. 27023 ᾿Επεὶ δὲ εἰς ταὐτὸν φέρεται τὸ ὅλον χαὶ τὸ μόριην. 

| Astéas, ὅτι τὸ χυχλοφ PAE, σῶμα outs βάρος ἔχει οὔτε χουφότ τα, 
> > ~ σ o o v . 

| δείανυσιν ἐφεξῆς. ὅτι οὐ μόνον τὸ ὅλον οὕτως ἔχει. ἀλλὰ χαὶ τὰ μέρη 30 
} > ~ \ \ ~ >) ~ a+ ay, , v 

| αὐτοῦ" χαὶ yao χαὶ ταῦτα τὴν αὐτὴν τῷ ὅλῳ χίνησιν χινούμενα οὔτε 
Ι , Vv v ΄ ας τὰν ἊΝ > ~ / ΄ " 

| βάοος ἔχει οὔτε χουφότητα. δείχνυσιν ὃὲ αὐτὸ πρῶτον udv, ὡς οἶμαι, 
o aS λ ΔΝ 4 a we oF \ para ἊΣ " \ / 

30 οὕτως" Ng Ae ὅτι εἰς ταὐτὸν φέρεται τὸ ὅλον χαὶ τὸ μέρος χατὰ φύσιν. 
» 5 ᾿ » wv wv ΄ Ἢ 

συλλογίζεται οὕτως" εἰ τὸ ὅλον οὔτε ἄνω ὀὔτε χάτω φέρεται, χαὶ τὸ μέρος ὃ0 
Ὕ ΟΡ» ὋΣ Na ΣΝ v ὋΣ AS Tn > \ \ \ 

οὕτως ἕξει εἰ GE τοῦτο, OUTS χουφότητα οὔτε βάρος ZEer- ἀλλὰ μὴν τὸ 
σ ὃς Ἁ \ » Ἵ.ὦ \ ‘ 5» 

ἡγούμενον: τὸ ἄρα λῆχον. ὅτι δὲ τὸ προληφϑὲν ἀξίωμα ἀληϑὲς τὸ εἰς 

4 αὐτὸ (pr.) om. ¢ ὃ μιᾶς E 7 gepyévw E: corr. ΕΣ εὐϑεῖα ὁποιανοῦν B 

8 αὕτη E 11 post τῶν del. συλλογισμῶν ΕἹ 13 εἴτε (pr.)] corr. ex οὔτε E? 

εἴτε (alt.)] corr. ex οὔτε E? 14 τουτέστι BDEc 15 ἐπ᾽ εὐϑείας] εὐϑεῖα Be 1G παρὰ 

(pr.) DEb: χατὰ ABc 1τ χείρων] corr. ex χεῖρον E* 20 7 om. Be 22 χἂν] 

zat ef ὁ πάλιν] ἦν πάλιν Ὁ 25 δὲ] & De τὸ αὐτὸ c ex Arist. 

29 δείκνυσι BDEc μέν om. Ὁ 90 τὸ αὐτὸ ¢ κατὰ φύσιν om. E 

dL οὕτως] δὲ οὕτως D εἰ] εἰς E: εἰ τόδε CD 32 οὔτε βάρος bis E, sed corr, 
ἕξει CDE: ἔχει ABe: om. Ὁ 
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} ee, 4 { ‘ ao ‘ \ Ld \ A 

ταὐτὸ φέρεσϑαι τὸ ὅλον χαὶ τὸ μόριον χατὰ φύσιν. 

πᾶσαν γὴν χαὶ μιχρὰν βῶλην. εἰ γὰρ 
ἂ ἊΝ ‘ ΄ ‘ 3 μι id , 

πάντα GE TH μόρια THY αὐτὴν ἔχει ῥοπήν. 

χαὶ οὕτως τὸ αὐτὸ δείχνυσιν, οἶμαι, χοινῶς 

χάτω χατασπώμενην. 
" »_ se ΄ > ὦ ΄ ΄ x 

ATOOSLEEMS GVYTOUWS αὐτῆς ὑπομνήσας. 
, ὋΝ 

ἐνδέχεται χινηϑῆναι χίνησιν αὐτῷ ἃ 

DE CAELO 19 

ὅτι ἀδύνατον τὴν χατὰ τόπον χίνησιν χινηϑῆναι 

δείχνυσι δὲ διὰ τῆς προσεχῶς 

Arist. p. 27085) 

ἔδειξεν ἐχ τοῦ οἷον Bla 

τὸ ὅλον πάντα τὰ μύρια ἐστι, 35 

ὀῆλον. ὅτι χαὶ τὸ ὅλην. ἔπειτα 

ἐπὶ τοῦ ὅλου χαὶ τῶν μορίων, 

7 ἄνω ἀνελχόύμενον ἣ 
> 4 ~ oo ΄ ΄ 
ἐπὶ τοῦ ὅλου ρηϑείσης 40 

γὰρ χατὰ φύσιν. φησίν, 

λλὴν παρὰ τὴν 
= po 5 ‘4 

χύχλῳ (μία 

Ἰὰρ ἦν ἑχάστου τῶν ἁπλῶν χίνησις ἢ χατὰ φύσιν) οὔτε παρὰ φύσιν 
10 τινὰ τῶν ἐπ᾽ εὐϑείας" Fy γὰρ ἂν αὐτῷ ἢ ἀντιχειμένη χατὰ φύσιν, χαὶ 4 

οὐχέτι μία ἑχάστου χατὰ φύσιν. ἀλλὰ δύο τὰ χατὰ φύσιν ἑνὶ τῷ παρὰ 
φύσιν ἐναντία. δῆλον δέ. ὅτι | ual αὔτη ἢ ἀπόδειξις ἐχείνου δεῖται προω- 310 

΄ Στὰ - ΄ Gent ie 4 ~ > ἼΣΘΙ ΄ 
υολογημένου. εἰ μέλλοι χαὶ ἐπὶ τοῦ μέρους ἀληϑεύειν, τοῦ εἰς ταὐτὸν φέ- 

{ \ 9 \ x / \ ΄ ie >. \ > ᾿: 

ρεσϑαι τὸ ὅλον χαὶ τὸ μέρος χατὰ φύσιν. τοῦτο GE ὅλον τὸ ἐπιχείρημα 

15 τὸ περὶ τῶν μερῶν χαὶ xa? αὑτὸ μὲν ἦν ἀναγχαῖον τοῖς 

Ἔν ὁμοφυῖ͵ τὰ μέ pm τῷ ὅλῳ δειχνύην, ὅτι χαὶ τῶν ὑπὸ σ oe 

στοιχείων at δλότητες οὐχ eeu τὸ βαρὺ χαὶ χοῦφον, ὡς δοχοῦσιν. ἀλλὰ 
΄ ΣᾺ » ΠΣ ΕΣ Ries Ms ara \ ᾿ " 

τὰ μέρη τὰ ἀποσπασϑέντα. διὸ χαὶ τοῦτο προὔλαβεν εὐθὺς τὸ εἰς ταὐτὸν 

τήν 

ὑρανοῦ χαὶ τῶν ὑπὸ σελήνην στοιχ 
Q~ \ \ if >] \ i > / 

ληφῦηναι τὰ παρὰ φύσιν ἐχτὸς τῶν οἰχείων 
or. . 7 \ \ 5 ΄ 

Ohov" χαὶ ETL WEYTOL TPOS τοὺς οἰομένους 

πὸ σελήνην τῇ μὲν ὁλότητι χαὶ 

25 Ἰενητὸν χαὶ φϑαρτόν. εἰ γὰρ 

ἀποσπώμενα φαίνεται τὰ μέρη τῆς οἰχείας 
a 7 2. / Vv ΄ ΄ 

γα χαὶ τὴν ot εὐϑείας ep tses ρηπὴν. Wey 
(LE 

σ 

απαντι τῷ 

φαίνεται! υξταβεβληχὸς οὔτε xa) ὅλον οὔτε 

σ \ \ ΄ \ ΄ 

ὅλον χαὶ τὸ μόριον χατὰ φύσιν. 
΄ WSN ~ ΄ ΄ ley 

λέγουσαν μὴ ἀπὸ τῶν ὁμοίων γενέσϑαι 

ξίων. ἀλλὰ 

χαὶ 
> \ s/n 

αὐτὸν ἀίδιον 

μὲν τῶν ὑπὸ 
¢ 4 \ 

OOTY TOS χαὶ 

παρεληλυϑότι. χρόνῳ χατὰ τὴν ae διδομένην 

χαὶ μέντοι χαὶ πρὸς ἐνστά- 10 
τὴν 

~ ‘ A 4 

τῶν μὲν τὰ μέρη 

παρεξέτασιν 

᾿ ΄ ~ pr \ 
τόπων οἰαχξιμενα. TOU GE TO 

τὸν οὐρανὴν ὁμοίως 15 

μέρεσ -~ ὄντα. τοῖς δὲ 

σελήνην στοιχείων χαὶ 

παρὰ φύσιν ὃδια- 
- - > > ΄ +>. 2 - 

τῶν OF οὐρᾶνιων OUGEY FY 20 

eee Bina 
΄ 

χατὰ μόριον αὐτοῦ, δῆλον, ὅτι 

30 διχαίως ἄλλης εἶναι φύσεως 6 Papas λέγεται Ξ τὰ τέσσαρα στοιχεῖα. 
τς MS tt ἘΝ 2F { .- 3, as a. = 

χαὶ ἔοριχεν ἡ πίστις ἐξ αἰσϑήσεως εἶναι τῆς ἐξ ἀιδίου πάραδοϑείσης. ἀλλὰ 95 

πῶς, ὅτι τὴν αὐτὴν φορὰν iobachat τῷ ὅλῳ τὸ μέρης, ἐπιστώσατο ἀπὸ 

1 ταὐτὸν Β: τὸ αὐτὸ ὁ φέρεται ὁ τοῦ] τούτων E 2 πᾶσα γῆ xal μιχρὰ 

βῶλος De βόλον E: corr. E? ἐστι seq. 

ὃ χινεῖσϑαι E 

1 lute 

6 

ras. E 3 post μόρια 

ras. 4 litt. E 4 zat (pr.) om. Ὁ προσεχοῦς Be 7 φησὶν] 

270a9 8 αὐτῷ] mut. in adto EY 9 οὔτε παρὰ φύσιν] mg. E? 10 τινὶ El 

τῶν] postea ins. Ὁ 11 ἡ «ata CD zat δύο CD ἑνὶ DE: ἑνὶ ἐν AB: 

om. © τῷ} corr. ex τὸ EB? 12. 18 προομολογημένου, Ἢ corr. ex w, A: 

προωμο) γημένου B 19. μέλλει ec τοῦ (pr.)] mut. in τὸ- EB? 10 δειχνύον 

DE: δειχνύων AB: δειχνύντι ὁ Ι7 οὐχ om. ὁ zai] zat τὸ BDe ὡς — 

ἀλλὰ) ἀλλ᾿ οὐ μόνον c 18 ante διὸ add. ὡς δοχεῖ τισὶν c 19. 20 ἔνστα- 

σιν Be 20 ἀπαντᾷ Be τε om. Be 22 λειφϑῆναι D, sed corr. 26 ἀπο- 

σπωμένων Καὶ τῷ μέρει. Εἰ: corr. 103 28 παραδιδομένην A*E?: παραδεδομένην 

A'BDe 29 μόρια Bbe 31 zat DEb: ὡς ABe εἶναι om. D 
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~ > Sis ΄ C \ ~ - \ ‘ ~ 5 Cay Ἃ ~ 21) 
TOD εἰς ταὐτὸ φέρεσϑαι THY πᾶσαν γῆν χαὶ ΤΟΣ βῶλον: ἣ γὰρ πᾶσα sib 

ὦ οὐδεμίαν at φορὰν ἱδρυμένη περὶ τὸ μέσον. 7 τὴν πᾶσαν γῆν 

εἶπεν τὴν χατὰ πάντα τὰ μόρια pene ee alt ὡς εἶπον, ἀλλ᾽ οὐ χατὰ τὴν 30 
σ > ὸ » / ‘ 

δλότητα: διὸ χαὶ ᾿πᾶσαν᾽, ἀλλ᾽ οὐχ ᾿ὅλην᾽ εἶπεν, ὡς εἰ λέγοι τις τὴν 

5 πᾶσαν ὯΙ are εἶναι χαὶ φϑαρτήν, ὅτι πάντα τὰ μέρη, τοιαῦτα χαὶ 

οὐδὲν αὐτῶν ἀΐζδιόν ἐστιν, οὐ μέντοι χατὰ τὴν ἜΣ ἀληϑὲς εἰπεῖν. 
Vv δι ~ Ω᾽ σ Ἃ ‘ ~ ~ 5. \ ‘ 

ἔπειτα 6& χαὶ ἢ ὅλη γῇ xa? ὅλην, χἄν μὴ χινῆται τοπιχῶς, ἀλλὰ τὴν 
΄ » a. ~ 

ὅλην σύννευσιν xal ῥοπὴν πρὸς τὸ χέντρον ἔχει" διὸ χαὶ σφαιροῦται περὶ ὃ 

αὐτὸ ἢ ὅλη ἑἕχάστου τῶν μορίων πλησιάζειν τῷ χέντρῳ φιλονειχοῦντος, 
σ " reba | Ba , Q~ c ᾿ v - or Μ 

10 ὅταν μὴ ὕπ᾽ ἄλλου μορίου προληφϑῇ᾽ “ἡ γὰρ ἔφεσις χαὶ τοῦ ὅλου χαὶ 
‘ ‘ 7 4 ‘ i 

τῶν μορίων πρὸς τὸ μέσον ἐστὶ χαὶ “πρὸς ἐχεῖνο σώζεσϑαι βούλεται χαὶ 

συνέχεσϑαι σχεδαστὴν ἀφ᾽ Eavt@y φύσει τὴν σύστασιν ἔχοντα, ὥσπερ χαὶ 40 

τοῦ πυρὸς τό τε ὅλον χαὶ τὰ μέρη τοῦ ϑείου σώματος ὡς συγγενοῦς 
ἐφιέμενα πρὸς ἐχεῖνο σπεύδει πανταχόϑεν: διὸ χαὶ σφαιροῦται ὑπ᾽ αὐτὸ 

15 χαὶ τοῦτο πάντων αὐτοῦ τῶν μερῶν πλησιάζειν αὐτῷ βουλομένων χαὶ τῆς 
ζωτιχῆς αὐτοῦ χινήσεως ἀπολαύειν. τῶν ὃὲ μέσων ἕχάτερον τὸ πλη- 45 

? » ee ¢ 

σιάζον χατὰ τὴν αὑτοῦ ῥοπὴν ἐφετὸν ἔχει, τὸ μὲν ὕδωρ τὴν γῆν, ἅτε 329 

ἐπ᾿ αὐτῆς ἐδραζόμενον ῥευστὸν ὑπάρχον τῇ ἑ 

τ 

/ αὐτοῦ φύσει" διὸ χαὶ τοῦτο 
ῃ 

ἣν γῆν ey σφαιροῦται τ: αὐτὴν χαὶ συνέχεται διὰ τῆς 

90 μέσης χαὶ αὐτὸ τῇς χεντριχῆς ἀπολαῦον συνοχῆς ὃ GE ἀὴρ ἐπὶ τὸ 
ΩΝ 7 

πῦρ ἵεται τῆς ἑαυτοῦ ϑολώδους παχύτητος yy ἀπα pete χαὶ ἐ 
> eg 

οὐ ρανός, ἅτε πάντων τῶν ἐν 

αιϑερωϑῆναι 5 
, σ ΄ς μι: 

βουλόμενος ὅ τε ὅλος χαὶ τὰ μέρη. ὃ δὲ 
~ ld , le \ e / PD! wv > XN Vv 

τῷ χύσμῳ σωμάτων ϑειότερος ual ὑπέρτερος wy, οὐδὲν ἄλλο ἐφετὸν ἔχει 

οὐδὲ ἵεται πρὸς ἄλλο, ἀλλ᾽ εἰς ἑαυτὸν συννεύων χαὶ ἑαυτοῦ ἐφιέμενος 
~ 

τ 

95 χαὶ τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς χαὶ τοῦ νοῦ οὐχέτι τὴν ἐνδεῖ, ey χαὶ ἀτελῇ χαὶ τῷ 10 

δυνάμει πολλῷ συνοῦσαν χαὶ πρός τι τῶν ἐχτὸς ἱεμένην τὴν χατ᾽ εὐϑεῖαν 

χινεῖται χίνησιν, ἀλλὰ τὴν ἀεὶ τελείαν χαὶ ἐνεργητιχὴν χαὶ τὸ ἀγαϑὸν ἐν 

τὶ 9) < 
΄ ~ Vv \ 7 ‘ > ΄ ~ ΒΥ 

ἀπ δ ἔχουσαν τὴν χυχλιχήν. χαὶ εἰ λέγω τι ταῦτα λέγων, χαλῶς εἶπ 

ar πΒριστοπέχης; ὅτι εἰς τ φέρεται ᾿ ταν χαὶ = μόριον χατὰ φύσιν, 15 

80 χαὶ ὅτι é 
΄ > y σ᾿ σ » \ 
ξ ξ, Τ mY € 00T. OT ͵ το FEW TO OLEWLEVE εὐϑύπορον. Ye ποῦ: διὸ χαὶ 00 πὴν ἡλως, OTL € 

- i ΄ f ec > la 

ἐφετὸν χαὶ τοπιχὸν τὸ ἔξω. χαὶ εἴ ye xa’ ὑπόϑεσιν ὃ οὐρανὸς ἐξήρϑη 
, μετεωρότερος, ay’ ἧς ἔχει νῦν χώρας, xal τὸ πῦρ ἂν ἐπηχολούϑει: οὔτε 20 

2 τὴν om. D 3 εἶπε BDEc post ta ras. 5 litt. E 4 λέγοι] comp. D: λέ- 

yet E 5 γεννητὴν E!: γενητὴν E? 6 ἀΐδιον αὐτῶν E 7 δὲ DEb: δὲ εἰ 

ABe — ἡ] suprascr. A χἂν om. ABe χινῆται DE*: χινεῖται ABE'c 

8 σύνευσιν Β 9 ἡ] postea ins. D: om. ὃ 10 καὶ (pr.) DEb: peta ABe 

11 ἐχείνου Ac 13° πυρὸς DEb: π seq. lac. A: οὐρανοῦ Be αὐτὸ DEb: αὐτοῦ 

ABe 15 τούτῳ Ὁ αὐτῷ om. D 16 αὐτοῦ] corr. ex αὐτῷ E? 

ἀπολαύσειν Ὁ 11 αὑτοῦ D: αὐτοῦ ABE 18 ἐπ᾽ ἀπ᾿ B: br’ c 

21 ἐξαερωϑῆναι E 23 post τῷ del. σχότω B ϑειότερος σωμάτων D ἄλλο] 

ἕτερον D 24 ἑαυτὸ Ὁ: ἑαυτῶ Ε1: corr. E? συννεύων E: συνεύων B: συννεῦον A 

et D, sed corr. 27 ddda] e corr. D τελέαν E: corr. E? zat (alt.) DEb: 

om. ABe 29 ὅτι] καλῶς εἶπεν ὅτι D τὸ αὐτὸ Ὁ 32 μεϑήρϑη Β 88 με- 

τέωρος E ἂν ἘΠ: om. ABDe ἐπηχολούϑη E: corr. E* 

Comment. Arist. VII Simpl. de Cuelo. 5 
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Ἁ , x bl 4‘ ‘ , ~ ν ¢ , 

γὰρ τόπου wor δοχεῖ τοσοῦτον ἐφίεσϑαι τὰ τέσσαρα στοιχεῖα οὔτε ὁλότητος 32a 
ξ΄ ~ ~ . ind ὡς τῆς τοῦ xpetttovos ἐπαφῆς, ἧς οὐδὲν ἧττον τὸ ὅλον ἐφίεται ἥπερ 

ὲ 

\ , 

τὰ μέρη. 
A ~ 5 ~ vw ~ ~ 

[αῦτα μὲν οὖν εἰ ἀληϑῶς εἴρηται. πολλῶν ἐνοχλήσεων of τοῦ ’Aptato- 25 
i id | od 

£ rs 4 > , o ‘ ~ ΄ , 
δ᾽ τέλους ἀπαλλάσσονται λόγοι. χαὶ οἶδα μέν, ὅτι περὶ τοῦ βαρέος χαὶ χού- 

gov ἄλλως μὲν ὑπὸ Πρ τς, ἄλλως 62 ὑπὸ τοῦ ᾿Αριστοτέλους τεϑέντων 
va ‘ ~ \ , 5 - 34 > o ‘ ay ‘ » ‘ l4 

ἔδει τι χατὰ τοῦτον τὸν τόπον εἰπεῖν, ἀλλ᾽ ἵνα μὴ δὶς τὰ αὐτὰ λέγω, 
, ~ 5 , 9 , >] aN ΝΠ μ»} \ 4 * 

ουλάττω ταῖς ἀντιλογίαις αὐτά. ἐπειδὴ δέ. udv εἰς τὸ μέγα πέλαγος ἱ ’ i 

ἐμπέσῃ τις χἂν εἰς χολυμβήϑραν, μᾶλλον δὲ χἂν εἰς βορῃσρῶδες τελμάτιον. BO 

10) νήχεσϑαι ἀνάγκη, φέρε, πάλιν ἐχτραπέντες τὰ τοῦ Τελγτιοε ἴδωμεν ῥήματα. 
᾿ λέγει τοίνυν, ὡς, εἰ προσχρησάμενος τῷ υνηδὲν εἶναι τῶν τεσσάρων τὸ 
οὐράνιον ἀπέδειξε τὸ μήτε βαρὺ μήτε χοῦφον αὐτὸ εἶναι, τὰ 6& ἐχείνου 80 

χατασχευαστιχὰ see λέλυται, δῆλον, ὅτι χαὶ τὸ δι᾽ ἐχείνων χατα- 

σχευαζόμενον τὸ μήτε βαρὺ αὐτὸ μήτε χοῦφον εἶναι bhai 
15 οὕτως εὐχόλως ὃ sy οὗτος ταῖς ἑαυτοῦ “ον πεπίστευχεν. χαί- 

τοι τὸ ἄλλο χατ᾽ οὐσίαν εἶναι τὸ οὐράνιον, ὅπερ ee Ἴ νῦν προέβη δειχνὺς 40 
as r | 5 nn > 

| ὁ ᾿Αριστοτέλης, τίς ἂν ἀμφισβητήσειεν ἄνϑρωπος dv; ἐφεξῆς δέ “et ὀρϑῶς, 
΄ ς fm ~ ΄ ~ » 

φησίν, ὡρίσατο τὸ χουφότατον εἶναι τὸ πᾶσιν ἐπιπολάζον τοῖς ἄνω φερο- 

usvors, ἐπιπολάζει δὲ ae 6 οὐρανός, πάντων ἂν εἴη χουφότατος᾽᾽, οὔτε 
- wv ) ς ΄ 2 ς > S 

20 TH τοῖς ανῳ φξερου. ενηοῖις ὃπ' στήσ σας οὔτε τῷ ἐπιπολα ζειν᾽ τί σημαίνει, ἀλλὰ 45 
si “ 

ταὐτὸν νομίσας τῷ ἐπιχεῖσϑαι σημαίνειν. εἰπὼν 6& χοῦφον εἶναι τὸ ἀπὸ 
‘ 

τοῦ μέσου, τουτέστι τὸ ἀνώφορον, | χουφότατον εἶναί φησι τὸ ἀνωφ pap 32b 
a o- 

o ΄ rey > ~ ~ > ΄ 5 » 

τατον, ὅπερ χκάτωϑεν ἀναβαῖνον πᾶσιν ἐπινήχεται: ἐπιπολάζει γὰρ χαὶ 

ἔλαιον τῷ ὕδατι cape ΠΠδΟΣ αὐτῷ τοῦ χάτω τόπου. εἰ δὲ τὸ ἐπιπολάζον 
v \ ‘ » 4 Q~ σ \ \ ~ c 

25 ἄλλο Tapa τὰ ἄνω pee ἔλαβεν πάντα, δῆλον, ὅτι χαὶ τὸ πᾶσιν ὕφι- 5 

τάμενον τοῖς χάτω φερομένοις ἄλλο λήψεται παρὰ τὰ χάτω φερόμενα, 

χαὶ ἔσται τι ἄλλο σῶμα χατωτέρω τῆς γῆς. ἀλλ᾽ οὔτε ὑπὸ τῆς ὁμοίας 
τοῦ βαρέος χαὶ LO) ς᾽ τὶ Φ - a 

_& ὲ 

δ τ 

> \ 

ἀποδόσεως οὗτος ἴσχυσε χειραγωγηϑῆναι οὔτ 
ἰ γὰρ βαρὺ τὸ ἐπὶ τὸ χάτω φερόμενον xual χοῦφον 10 - ΄ ΄ 

τοῦ χουφὴὺ ὁρισμῶν. εξ 

XN 

30 τὸ ἐπὶ τὸ ἄνω, δῆλον, ὅτι βαρύτατον μὲν τ εἴ ci t 5 i 5 ρ ζς , με ξιὴ ad ὃ χατωτάτω πάντων 

τῶν χάτω φερομένων γινόμενον, ὅπερ χυριώτερον αὐτὸς ὁ ᾿Αριστοτέλης 
ἡρμήνευσε ν βαρύτατον εἰπὼν τὸ πᾶσιν ὑφιστάμενον τοῖς χάτω φερομένοις 

χαὶ χουφότατον χατὰ τὴν ὁμοίαν ἀπόδοσιν. oe δὲ τὸν [[λάτωνα νῦν 15 

ὃ ἀπαλάσσονται Α ὅτι] eras. Β βάρεως EH, sed corr. 6 ὑπὸ (prius)] ὑπὸ 
0 

τοῦ DE 7 tov om. E τρόπον E: corr. E? 8 ἀντιλογίαις B χἂν] 

χαὶ E: corr. E? 9 ἐμπέσει E: corr. E* 10 νήχεσϑαι] νεῖν E: πονεῖν D 

Tedyivos)] Philoponi 11 ef om. B τεσσάρων στοιχείων Be 13 ῥήματα D 

ἐχείνου D, sed corr.; ἐχείνω E: corr. E? 15 πεπίστευχε DE 20 τῷ (prius) 

om. D: τὸ Ee τῷ (alterum) AD: τὸ BEc ἐπιπολάζον ABe 21 τῷ] 

τὸ AB 22 τὸ (alt.)] corr. ex tH A 23 συμβαῖνον B 24 παραχωρῶν AB 

25 ἔλαβεν BDEc 26 xdtw Db: πᾶσι ΑΒΕ]: corr. E? λείψεται E: corr. E? 

27 οὔτε Ὁ: οὐδὲ ABE 28 αὐτὸς E (isyusevy E οὔτε D: οὐδὲ ABE 

ὑπὸ ac: ἀπὸ ABDE 30 pév om. B 32 ἡρμήνευσε D 33 ἀπόδοσιν] post -o- ras. 

abcess οὕτως Εἰ: corr. ἘΦ δὲ] δὲ νῦν EB 
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ἀποδέχεσϑαι doxet ἐκ πυρὸς τὸν οὐρανὸν λέγοντα οὐχ εἰδώς, τί λέγει ὁ 82h 
=e 

, ~ leg rw » , ᾽, \ 

Πλάτων πῦρ, xat ὅτι οὐ τοῦτο, ὅπερ ᾿Αριστοτέλης ἄνω φέρεσϑαί φησι zat 
διὰ τοῦτο χοῦφον εἶναι χαὶ πᾶσιν ἐπιπολάζειν τοῖς ἄνω φερομένοις χαὶ διὰ 

\ ~ 

τοῦτο χουφότατον, ἐχεῖνο δὲ τὸ πῦρ TO οὐράνιον φῶς εἶναι μόνον 4 LTAd- 20 = 
/ ee 3 FON aS \ \ we > rs ys ΄ >i \ των βούλεται πυρὸς ἕν εἶδος χαὶ τὸ φῶς ἀφοριζόμενος. πάλιν δὲ πολὺν 

, ξ ~ , % 

χατατείνει λόγον δειχνύναι πειρώμενος, ὅτι αἱ τῶν στοιχείων ὁλότητες οὐ - 
᾿ς 

΄ ~ >t >) 5 / \ 4, Ἁ > >] ~ o A 5 

χινοῦυνται ἐπ εὐϑείας. χαὶι υάλιστα sev ἐχρὴν ξννοησαι, OTL τὸ ἐφίξμενὴν 

ῥέπει πάντως πρὸς τὸ ἐφετόν, χαί, εἰ σώματα εἴη ἄμφω, χἄν ἐφάπτηται 90 
)λλ ἊΝ Εν p01 \ x. ον ie ae 9: Δ An er AY hy ΔᾺΝ er om rary fovea μενεῦνε καθ. τὴν νοῦ" παράχειταν. μόνον; “ah 
ἐχόμενα τῶν ἐφετῶν χαὶ ὡς δύναται εἰς αὐτὰ χωροῦντα παράχειται" 

ὥστε χαὶ 7 τοῦ ὑπεχχαύματος ὁλότης τῆς τοῦ οὐρανοῦ πλησιάσεως ἐφιε- 
~ ™ / ~ 5 ‘ ¢ 

υένη χαὶ μᾶλλον ἣ τὸ μέρος αὐτῆς ἀεὶ μένει τὴν πρὸς αὐτὸ ῥοπὴν δια- 

σώζουσα, ὥστε χαὶ ἀχολουϑῆσαι av, εἴ τις τὸν οὐρανὸν ἐχίνησε zat)’ 80 
ed σ ~ 4 ~ 

ὑπόϑεσιν. ἔδει μὲν οὖν, ὅπερ εἶπον, xat τοῦτο μάλιστα ἐννοεῖν: εἰ δὲ 
ὑπερβαίνε: τὸν ἄνδρα τοῦτον ὑπὸ τοῦ σχοποῦ τῆς συγγραφῆς ἐχτυφλού a ie τ Φ < 

GAN ἐχεῖνό ye πρόδηλον ἦν, ὅτι, xdv al ὁλότητος τῶν “Avene υν οὐχ 
ἔχωσι ῥοπὴν χαὶ ταύτῃ, ὡς οἴεται, οὐδὲν αὐτῶν ὁ οὐρανὸς διενήνοχεν, 3 
ἀλλὰ τά γε μέρη τῶν στοιχείων εὐϑυπορεῖται τῶν τοῦ οὐρανοῦ μηδὲν 
τοιοῦτον πασχόντων, χαὶ ταύτῃ γοῦν. τὴν διαφορὰν αὐτῶν ἀφορίζεσῦϑαι. 

ἀλλ ἐπειδὴ πρὸς ἀντιλογίαν οὗτος ὃ λόγος ἀποταϑεὶς ἀλήϑειαν μὲν οὐχέτι 

Ἱνωρίζειν οὔτε οἶδεν οὔτε βούλεται, περινοστεῖ ὃξ συλλέγων, ε 
ἄλλος ἔδοξε τοῖς αὐτοῖς ἀντιλέγειν, χαὶ μηδὲ τούτων τὸν σχοπὸν ἀνιχνεύων. 
ὅτι μόνον ἀντείρηχέ τις τῶν ἐπιφανῶν, προάγων νεανιεύεται, φέρε, χαὶ 

τῶν συνηγόρων αὐτοῦ τοὺς λόγους ἐπισχοπήσωμεν. ὃ τοίνυν ϑειότατος 
Πλάτων ζῶντα πάντα τὰ ἐν τῷ χύσμῳ ϑεασάμενος χαὶ ἔφεσιν τῶν οἰχείων 45 

ἀγαϑῶν ἔχοντα χαὶ διὰ τοῦτο χαὶ ῥοπὴν ἐπὶ τὰς οἰχείας ὁλότητας ἥτοι τὰ 

χρήσιμα | τῶν πλησιαζόντων αὐτοῖς αὐτοφυῇ [σωμάτων] χαὶ οὐ χατὰ 33a 
πα ρεανν γινομένην ὁμοίως οἶδε χαὶ τὴν γῆν χαὶ τὸ πῦρ ἐπὶ τὰ οἰχεῖα 

ἐφετὰ φερόμενα χαὶ διὰ τοῦτο βαρεῖν ἔχαστον πρὸς τὸ ξαυτοῦ φησι" 

βαρεῖν γάρ, ὅπου ῥέπει, φαμέν: ἐπεὶ δὲ ἀτελῆ ὄντα φυσιχῶς ἐπ᾽ αὐτὰ 5 
? 

χαὶ ob χατὰ προαίρεσιν φ ὁμοίως τῇ γῇ χαὶ τὰ ἄλλα οἷον f 
΄ ἉΦΑΑ ~ ‘ , > a \ ~ ΄ ΄ \ 

πίπτοντα, διὰ τοῦτο τὸν τόπον, εἰς ὃν τὰ τοιαῦτα φέρεται. χάτω φησὶ 
, \ > ΄ ξ΄ 

γράφων οὕτως" “τόδε γὰρ ἕν τι διανοητέον περὶ πάντων αὐτῶν, ὡς 7 
χάστοις οὖσα βαρὺ μὲν τὸ φερόμενον ποιεῖ, 10 ( 

\ x \ - \ ep 

μὲν πρὸς TO ξυγγενες οδὸς 

1 λέγοντα] Tim. 81 b ὃ ἐπιπαλάζειν Β 5 φῶς] οἵ. Tim. 58 ς 6 ὅτι DEb: καὶ 

ὅτι ABe 8 χἂν ἀσώματα ἡ ς ἐφάπτεται E 18 ἄν Ὁ: om. ΑΒ ὁ 15 τοῦ- 

το D 10. xdv] χαὶ E: εἰ xai E? 17 ἔχωσι D: ἔχουσι ABEc οὐδὲ AB 

αὐτὸ B 18 εὐθύπορα Ὁ 19 τοιοῦτο A ταύτην E: corr. E* 21 συλ- 

λέγων] εὖ λέγων AB 22 ἀντιλέγων ABe τοῦτον E: corr. E” 23 ὅτι] εἴ. tre 

ἀντείρρηχε corr. ex ἀντίρρηχε E 27 αὐτοφυῶς be σωμάτων deleo 28 olde Eb: 

εἶδε BDe: εἶδεν A 29 φερόμενον Be post φησι ras. 1 litt. E 30 ὅπου] ὅπερ ο 

ῥέπη Εἰ : corr. Ἐ3: ῥέπειν c 31 τἄλλα ο 33 γράφων] Tim. 63 & γράφων οὕτως] 

γράφονται Β τὰ δὲ Β 34 ξυγγενὲς DE: συγγενὲς ΑΒο ὁδὸς] ὁ δὲ πρὸς B 

ἑχάστοις DEb: ἔ seq. ras. 7 litt. A: lac. 7 litt. B 
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τὸν δὲ τόπον, εἰς ὃν τὸ τοιοῦτον φέρεται, xdtw”. διὰ ταύτην οὖν τὴν 33a 
αἰτίαν οὐ νομίζει φύσει τὴν τοῦ βαρέος εἶναι χαὶ χούφου διαφοράν, εἴπερ 

πάντα χατὰ φύσιν βαρέα δοχεῖ, καὶ μέντοι ὅτι τὸ ἄνω χαὶ τὸ χάτω ἐπὶ 

σφαιροειδοῦς ὄντος τοῦ παντὸς οὐ προσίεται μέσον χαὶ πέριξ χαὶ αὐτὸς 10 
‘ 

\ = κάχῶν: πὸ OE Rand co arch th κάτω Boxer καὶ Τὰ πο ok tact ¥ ὃ χαλῶν: τὸ ὃξ βαρὺ τὸ ἐπὶ τὸ χάτω δοχεῖ χαὶ TO χοῦφον TO ἐπὶ TO ἄνω. 
ΝᾺ ἐπειδὴ δὲ τῶν [λάτωνος οὐ συνιεὶς οὗτος τὸν Θεμίστιον παρεστη σατο 

βοηϑὸν ῥῆσιν αὐτοῦ μαχρὰν ἀπὸ τῆς τοῦ τετάρτου βιβλίου τῶν περὶ οὐρανοῦ 

παραφράσεως παραϑέμενος, ὡς χαὶ αὐτοῦ μετὰ τοῦ [Πλάτωνος ἐνισταμένου 20 

τῷ εἶναί τι χοῦφον ἣ βαρὺ ἐν τῷ οἰχείῳ τόπῳ, τοῦτο μὲν οὐ νομίζω 

10 λέγειν αὐτόϑεν τὸν Πλάτωνα, ἀλλ᾽ ὅτι τὸ βαρὺ χαὶ χοῦφον οὐχ ἔστι φύσει" 
οὐδὲ γὰρ τὸ χάτω χαὶ ἄνω σφαιροξιδοῦς τοῦ παντὸς ὄντος, ἀλλὰ πρὸς τὴν 

ἡμετέραν χεφ τῶν χαὶ πρὸς τοὺς πόδας χρίνομεν τοὺς ἡμετέρους. χαὶ διὰ 50 
τοῦτο τὴν εἰχύνα παρέϑετο τοῦ τὴν μὲν χεφαλὴν ἐν τῷ ἀέρι ἔχοντος, 

τοὺς 6& πόδας ἐπὶ τῆς τοῦ ΡΝ σφαίρας, χαὶ ζυγὸν εἰς τὸν ἀέρα ἀνέλ- 
15 xovtos χαὶ δύο πυρὰ τιϑέντος ἐπὶ τῶν πλαστίγγων, τὸ μὲν μεῖζον, τὸ δὲ 

ἔλαττον" ““ αἴρων γάρ, φησί, τὸν ζυγὸν ὃ οὕτως ἑστὼς χαὶ τὸ πῦρ ἕλχων 80 
εἰς ἀνόμοιον ἐν βιαζόμενος, δῆλον; ὡς τοὔλαττόν ποὺ τοῦ μείζονος ῥᾷον 
βιᾶται: ῥώμῃ γὰρ μιᾷ δυοῖν ἅμα μετεωριζ ουένοιν, τὸ μὲν ἔλαττον μᾶλλον) 
τὸ δὲ πλέον ἧττον ἀνάγκη ἢ ποὺ χατατεινόμενον ξυνέπεσϑαι τῇ βίᾳ, χαὶ τὸ 

2 

90 μὲν βαρὺ χαὶ χάτω φερόμενον χληϑῆναι, τὸ δὲ σμιχρὸν ἐλαφρὸν χαὶ ἄνω. 85 

ὶ τόνδε τὸν τόπον. ἐπ -΄ ταὐτὸν ΠῚ τοῦτο δεῖ φωρᾶσαι δρῶντας ἡμᾶς περ 
Η 

γὰρ γῆς βε ἔτος 
’> / > , ΟΕ σ ἜΣ ἢ γένη διιστάμενοι χαὶ γῆν ἐνίοτε αὐτὴν ἕλχομεν 

εἰς ἀνό όμοιον ἀέρα βίᾳ χαὶ παρὰ φύσιν ἀμφότερα τοῦ ξυγγενοῦς ἀντεχόμενα" 

Se ὃ ὃξ Gutxpotepoy ῥᾷον τοῦ μείζονος βιαζομένοις εἰς τὸ ἀνόμοιον cases epoy 40 

υνέπεται" χοῦφον οὖν 5. προσειρήχαμεν χαὶ τὸν τόπον, εἰς ὃν Bialo- τῷ cr 

wv 7) 
usta, ἄνω, τὸ ὃὲ ἐναντίον τούτοις πάϑος. βαρὺ χαὶ κάτω. ταῦτα ἐστι 

‘ ~ 1) ey X\ 5 i“ > , σ ce log \ » = τὰ τοῦ [lkatwvos βήματα πρὸ ὀλίγων εἰπόντος, ὅτι ToD παντὸς οὐρανοῦ 
Nes 3 ~ ΝΜ = 

σφαιροειδοῦς ὄντος, ὅσα μὲν τοῦς ἴσον τοῦ μέσου γέγονεν ἔσχατα, 45 
ὁμοίως αὐτὰ χρὴ τ πεφυχέναι. τὸ 68 μέσον τὰ αὐτὰ μέτρα τῶν 

80 ἐσχάτων ἀφεϊστηχὸς ἐν τῷ χαταντιχρὺ νομίζειν δεῖ πάντων εἶναι. τοῦ δὴ 39» 
‘ Ι 

1 τὸν] τὸ Ὁ τοιοῦτον BD: τοιοῦτο AE χάτω" διὰ] χατὰ seq. lac. 15 litt. B 

2 βαρέος] corr. ex βαρέως E? zat] καὶ τοῦ Ὁ 3 χαὶ (prius)] οὐ Β 
ἐπεὶ Β 4 προσίεται [δηλοῖ] ὁ αὐτὸ Β 9 τῷ (prius)}] ABD: τὸ 
μὴ Eb 10 adtdth c 11 ἄνω zat χάτω Eb 12 πρὸς om. Ὁ 

19 ἔχοντας Β 14 τοῦ τῆς ΑΒ 15 πυρὰ τιϑέντος Ὁ": προτιϑέντος ABb: πυρὰ 

τηϑέντος Ε] πλαστίγων A 16 φησί] Tim. 63 b—d 17 ἀνόμιον E: corr. E? 

ὑᾷον) corr. ex ῥέον A 18 μετεωριζόμενον AB 19 χατατείνομεν E, sed corr. 

20 μὲν] μὲν πολὺ ς χλιϑηναι DE: corr. E? μιχρὸν E 22 γῆς γὰρ AB 

23 ἀνόμιον E: corr. E? τοῦ Evyyevovs ἀμφότερα 1) 24 σμιχρότερον] t in 

ras. E βιαζομένοις] corr. ex βιαζόμενον D: βιαζόμενον E*: βιαζόμενοι E! 

ἀνόμιον ἘΦ: corr. E* 25 post χοῦφον supra add. yap? Ὁ 25. 26 βιαζόμεϑ᾽ c 

26 3’ ¢ 27 πρὸς ὀλίγον D εἰπόντος] Tim. 62 d—e τοῦ μὲν B 27. 28 σφαι- 

ροειδοῦς οὐρανοῦ seq. ras. 4 litt. E 28 ἐφεστῶτα AB 29 πεφηνέναι B 

30 det] corr. ex δὴ E? 
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7 ΄ ~ » “ ΄ oe 

χύσμου ταύτῃ ape θυ κι τί τῶν εἰρ ἡμένων ἄνω τις ἢ χάτω τιϑέμενος 33» 

οὐχ ἐν a) δόξει τὸ μηδὲν κροσῆϊκον ὄνομα λέγειν; ὁ μὲν γὰρ μέσος ἐν 
αὐτῷ τόπος οὔτε χάτω πεθυλ οὔτε ἄνω λέγεσϑαι δίχαιος, ἀλλ᾽ αὐτὸ χὼς 
ἐν μέσῳ" ὃ δὲ πέριξ οὔτε "ἢ υέσος οὔτ᾽ ἔχων διάφορον ξαυτοῦ μέρος 

ἕτερον ϑατέρου υᾶλλον πρὸς τὸ μέσον ἥ τι τῶν χαταντιχρύ, τοῦ ὃὲ ὁμοίως 

τ πεφυχότος ποῖα τις ἐπιφέρων ὀνόματα αὐτῷ ἐναντία χαὶ πῇ χαλῶς 

ἂν ἣγοῖτο λέγειν; οὕτως ὃ ᾿]Ϊλάτων τὸ ἄνω χαὶ χάτω μὴ χυρίως ἐπὶ 
τοῦ παντὸς λέγεσθαι νομίζων διὰ τοῦτο χαὶ τὸ χοῦφον ἐπ᾽ αὐτοῦ χαὶ τὸ 

βαρὺ προ ase χαὶ ὃ Θεμίστιος, καίτοι ye ἐν τοῖς πλείστοις τὸν []ερί- 
TATOV προϊσχύμενας;, ἐν τούτῳ τοῖς [ἰλάτωνος ἀρέσχεσϑαι δοχεῖ μᾶλλον. 

ἐχρῆν δέ, οἶμαι, χαὶ πρὸς τὸν σχοπὸν χαὶ πρὸς τὰ ῥήματα ἀποβλέποντα 

ἐννοεῖν, ὡς οὐ περὶ πραγμάτων, ἀλλὰ περὶ ὀνομάτων ἐστὶν ἐν τούτοις ἢ 

τῶν φιλοσόφων διαφορά, τοῦ μὲν [ἰλάτωνος διὰ τὸ ἀχριβὲς ἀπορραπίσαντος 
τὴν τῶν ὀνομάτων συνήϑειαν, τοῦ δὲ ᾿Αριστοτέλους τῇ συνηθείᾳ χρωμένου 

τῶν ὀνομάτων, ὡς μηδὲν παρὰ τοῦτο βλαπτομένης τῆς ἀληϑείας. χαὶ γὰρ 

ὃ μὲν [Πλάτων τὴν φύσιν τοῦ βαρέος χαὶ χούφου διαρϑρῶσαι προέϑετο, ὁ 
δὲ ᾿Αριστοτέλης οὐ τοῦτον εἶχε νῦν τὸν σχοπόν, ἀλλ᾽ ὅτι τῶν ὑπὸ σελήνην 
στοιχείων τὰ μὲν ἐπὶ τὸ μέσον τς. τὰ ὃὲ ἀπὸ τοῦ μέσου. ὃ δὲ οὐ- 

Ξ 
ανὸς χαὶ xa ὅλον ἑαυτὸν χαὶ χατὰ μέρη τῆς τοιαύτης ὑπερανέχει ῥοπῆς. 25 iis f 

ἐπεὶ δὲ τὸ μέσον χάτω χαὶ TO ἔσχατον ἄνω σύνηθες ἣν χαλεῖν χαὶ βαρὺ 

τὸ χάτω ῥέπον χαὶ χοῦφον τὸ ἄνω, διὰ τοῦτο τὴν ἐπὶ τὸ μέσον ῥοπὴν 

χαὶ τὴν ἀπὸ τοῦ μέσου βαρύτητα κατὰ τὸ σύνηϑες ὡρίσατο χαὶ χουφότητα. 
ὅτι γὰρ τὴν ῥοπὴν ταύτην χαὶ ὃ Πλάτων οἶδεν, ἐδήλωσεν εἰπών “ὡς 7 

~ ~ \ 

τοιοῦτον TOLEL, TOV <= A oO- 
\ \ \ Ἁ ca c , €x ‘ A 

υὲν πρὸς τὸ ξυγγενὲς ὁδὸς ἑχάστοις οὖσα βαρὺ μὲ 
" , 5 / \ ~ , » σ a. poeta? / ~ 

δὲ τόπον, εἰς ὃν φέρεται τὸ τοιοῦτον, xatTw. ὅτι δὲ ὁ ᾿Αριστοτέλης τῇ 
~ >] , ~ , 5 ~ 

χρατούσῃ συνηϑείᾳ συγχ ὡρῶν ἐχρήσατο τοῖς ὀνόμασι. δηλοῖ μὲν χαὶ ἐν- 

ταῦϑα λέγων ““ βαρὺ μὲν οὖν ἔστω᾽᾽, ἀλλ᾽ οὐχὶ “ἐστίν᾽.,“ εἰ οὖν μὴ αὐτὸς 
\ σ ΄ 

ο évot “ἔστω᾽ εἶπεν, δῆλον, ὅτι συγχωρῶν τοῖς ϑεμένοις ϑέωενος τὸ ὄνομα τ 
iY ‘ ‘ 

Ἂν 5 ΝΑ ~ 4 A >) ~ , ~ 

εἶπεν. ἐν OF τῷ τετάρτῳ βιβλίῳ πρῶτον διορίσαι περὶ αὐτῶν φησι δεῖν τάρ Ξ 

χαὶ ϑέσϑαι χαϑὰ δὴ πᾶσιν φαίνεται χαὶ ποτ βαρὺ μὲν εἶναι ἁπλῶς 

gov δὲ ἔμπαλιν τὸ πᾶσιν ἐπιπολάζον. πῶς δὲ 6 πᾶσιν ὑφιστάμενον, xO 

ν ἡλοῦν τὸ χατὰ τὴν συνήϑειαν χρήσασϑαι τοῖς 
> ~ 

ὀνόμασιν: πλὴν χαὶ ee ὀλίγον ἀπὸ τῆς συνηϑείας ἀποχεχώρηχε πρὸς 

1 ταύτῃ] corr. ex ταῦτα A ϑέμενος Ὁ 2 μηδὲ ΑΒ 3 πέφυχεν B 

4 οὔτε E αὑτοῦ ὁ 6 πάντη] --Ὦ 6 corr. ἘΠ αὐτῷ χαὶ Β 7 ἡγοῖτο] 

corr. ex ἡγεῖτο E λέγειν] καλεῖν Ὁ 11 éypy E: corr. E? 12 dhha— ὀνομά 

E 13 μὲν] μέντοι B διὰ] xat post lac. 4 litt. B i 

E*b: ἐπιρραπίσαντος ADE!c: ἐπιρραπίσαν B 14 τῇ συνηϑείᾳ] lac. 9 litt. 
om. 

15 py δὲ B 15. 16 yap 6 DEb: a ABe 16 μὲν Ὁ: om. ae 

10 

15 

20 

ao 

50 

5) 

40 

τῶν 

Πλάτων μὲν Be 17 νῦν ABEb: ἘΠῚ τὸν D: om. ABEc 21 ῥέπων B, 
sed corr. 22 χατὰ τὸ σύνηϑες eee σατο βαρύτητα ὁ 24 τοιοῦτο E 25 εἰς] 

supraser. B 

corr. D 28 ϑέμενος) Θεμίστιος Be εἶπε Ὁ 29 τετάρτῳ] 311216 sq. 

30 πᾶσι BDe 33 ὀνόμασι BDEe οὕτως DEb: οὗτος ABe 

27 λέγειν A ἔστω] 269093): —w e corr. D ἐστίν] —iv e 
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τὸν [Πλάτωνα τὸ βαρὺ χαὶ χοῦφον εὐϑὺς ὁρισάμενος οὐχ ἐπὶ τὸ χάτω χαὶ 88ν 
ἄνω ῥέπον. ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸ μέσον χαὶ ἀπὸ τοῦ μέσου. ἀλλὰ ual 6 Θεμί- 
στιος, ὃν οὗτος εἰς μαρτυρίαν παρήγαγεν, xdv ἀϑετῇ τὸ βαρὺ χαὶ χοῦφον 4 

χαὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν ἐν τοῖς οἰχείοις ὄντων τόποις, ἀλλὰ τήν γε ῥοπὴν 34a 
ὃ ὑπάρχειν φησὶ τοῖς στοιχείοις ἐν ἀλλοτρίοις τόποις οὖσι λέγων “εὐλογώ- 

τερον 6& ἂν ἦν χαὶ σύμφωνον τοῖς περὶ αὐτὰ φαινομένοις τὸ ἐν τοῖς 
"» , , ~ ‘ ¢ ‘ b gals ~ / ᾽) σ 

ἀλλοτρίοις τόποις μᾶλλον τὰς ῥοπὰς ἀποδιδόναι τοῖς στοιχείοις ° ὅπερ 
~ 5 ΄ 

δηλονότι χαὶ οὗτος ὁμολογεῖ τῷ οὐρανῷ μὴ ὑπάρχειν. τί οὖν τούτῳ 5 
συνετέλεσε πρὸς τὸν οἰχεῖον σχοπὸν ἢ διωλύγιος τῶν Θεμιστίου παράϑεσις 

10 ἀνδρὸς συμφώνως τῷ ᾿Αριστοτέλει τὸν οὐρανὸν χαὶ xa? ὅλον χαὶ χατὰ 
΄ ΄ ¢ ~ 5 , 

μέρη πάσης ῥοπῆς ety Ἰρῆσθαι voutCovtos; οὐ γάρ, εἰ μὴ ἔχουσι ῥοπὴν at 

τῶν στοιχείων ὁλότητες, εἴπερ μὴ ἔχουσιν, ἤδη διὰ τοῦτο ὁμοφυὴς αὐτοῖς 10 
΄ > ‘ > σ Ld τ 5 A) \ ‘ ‘ ’ fey | 

ὃ οὐρανός ἐστιν, ὃς si ob μόνον xa) ὅλον ἀλλὰ ual χατὰ τὰ μόριά ἐστιν 
΄ ΄ Ἃ τσ Ἁ ~ ~ , , 

ἀρρεπής, ὁπότε, χἂν ὁμοφυὴς ταῖς τῶν στοιχείων ὁλότησιν ὁ οὐρανὸς 
ws > wD Nn ee a C sigan Bex ε > , ΠΣ εν 

15 ἐδείχϑη. οὐχ ἤδη διὰ τοῦτο φϑαρτὸς ἦν ὁ οὐρανός, ὡς οὗτος ἐπιϑυμεῖ, 
Ἁ ey > , » » - 

χατὰ τὴν ὁλότητα, ἀλλ᾽, εἴπερ ἄρα, τοῖς μέρεσιν, ὥσπερ τὰ στοιχεῖα. τίς 15 

οὖν χρεία τῶν πολλῶν τούτων λόγων σχοπὸν μὲν ἐχόντων ἀσεβῆ πρὸς 
τὸ ϑεῖον, συστῆσαι ὃὲ αὐτὸν éx τῶν μὴ τὸν αὐτὸν ἐχόντων σχοπὸν ἀνοή- 
τως φιλονειχούντων ; 

Ἁ oi A ron Ut ’ 5 [4 :} SX as ~ 

20 Πρὸς δὲ τὸν Ξέναρχον λέγοντα μὴ ayes ἀποδεδόσϑαι χοῦφον 
πᾶσιν ἐπιπολάζον, διότι χάτω ὃν τὸ πῦρ οὔπω ἐπιπολάζει, ὥστε οὐ . 

\ ἊΝ ~ +f 

χοῦφον οὔπω ἐστί, μὴ ὃν δὲ χοῦφον, οὐδὲ ἐπὶ τὸ ἄνω 5 ῥητέον. 

ov a @- Ξ 

o- 

τ “ σ Ν ~ > 

area τος ὅτι τὸ πεφυχὸς πᾶσιν ἐπ προς ἕειν τοῦ ὅπερ ἐπὶ 
{A 

ἐν 

τῶν ἄνω χαὶ χάτω a Rey προσέϑηχεν το ν “βαρὺ μὲν οὖν ἔστω τὸ 

τῷ σι ὌὍ 
On 
a) 
o a => 2 ~ =] @ -G Cc ~ or v My εἰς a o- qe Ox Qa Φ < x (=) Cc? ἘΘ Φ < δὲ τὸ ἀπὸ τοῦ μέσου" εἰ δὲ 36 

τοὺς δύο τοῦ χούφου ὁρισμοὺς εἰς ταὐτὸ συναγάγωμεν τόν τε λέγοντα χοῦ- 

φον εἶναι. ὃ ἀεὶ ἄνω πέφυχε φέρεσϑαι, χαὶ τὸν λέγοντα τὸ πᾶσιν ἐπι- 

πολάζον, ἔσται εἷς τέλειος ὃ λέγων χοῦφον εἶναι, ὃ ἀεὶ ἄνω φερόμενον 
> 

πᾶσιν ἐπιπολάζει. μήπο ή ¢ ὃς χαὶ ἐν παντὶ τόπῳ ὃν τὸ χουφότατον πᾶσι 80 

30 τοῖς πλησιάζουσιν αὐτῷ ἐπιπολάζει. τὸ γὰρ Ox ̓  γῆν; εἰ τύχοι, πῦρ, xdv 

ἔχῃ ὑπὲρ ἑαυτὸ καὶ ἀέρα χαὶ γῆν ἐνίοτε χαὶ ὕδωρ, ἀλλ᾽ ἀνώφορον ὑπάρ- 
yov ὑπερτρέχει ἀεὶ τὰ πλησιάζοντα ἐπὶ τὸ ἄνω χαὶ πᾶσιν ἐχείνοις ἐπι- 
πολαΐζξει. 

- ι φ μ ia pl ‘2 

“CAMN ἐπεὶ τόπου διαφοραί, φησὶν ὁ Τραμματιχός, χαὶ ἐναντιώσεις 85 

εὐϑὺς] in ras. E! οὐχ ἐπὶ] οὐκέτι ἐς τὸ] corr. ex τῷ E? 2 ἐπὶ] e 

corr. D ὃ παρήγαγεν A: παρήγαγε Ὁ: προήγαγε BEc(b?) 6 φαιρομένοις E 

8 τούτῳ] corr. ex τοῦτο AE? 8. 9 συνετέλεσε τούτῳ. D 14 χἂν] yap E 
15 αὐτὸς Ὁ 10 ἀλλ᾽--- στοιχεῖα om. E: ἀλλ᾽ ἴσως χατὰ τὰ μέρη ὥσπερ τὰ στοιχεῖα 

mg. E? 18 τὸν αὐτὸν] ὃ e corr. B 20 ἀποδίδοσϑαι Bib?) 21 πᾶσιν om. E 
22 ἐστί] seq. ras. 1 litt. E χινηϑήσεται Ὁ ῥητέον] ῥᾶον εἰπεῖν corr. ex ῥᾶον 

οὖν E? 24 οὖν om. E 25 εἰ δὲ] Db: corr. ex εἰς δὲ ΕΞ: ὥστε B: evan. A: 

ὥστε el ο 20 συναγάγωμεν DE: συναγάγομεν A: συνάγομεν Be 27. 28 ἐπιπολά- 

ζειν B 29 μήποτε --- ἐπιπολάζει (30) bis E: corr. E? τόπῳ] καὶ τόπῳ B 91 ἔχει 

E: corr. E? ἀλλὰ Ὁ 32 ὑπεχτρέχει Ὁ 34 χαὶ] χἂν ς 
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χατὰ ᾿Αριστοτέλην δύο μόναι εἰσὶν τὸ ἄνω χαὶ τὸ χάτω, πᾶν ἄρα σῶμα ἐν 34: 
τόπῳ ey ἢ ἐν τῷ ἄνω τόπῳ ἐστὶν ἣ ἐν τῷ χάτω: ἐπεὶ οὖν χαὶ αἱ 

τοῦ οὐρανοῦ σφαῖραι πλὴν τῆς ἀπλανοῦς ἐν τόπῳ εἰσὶ τῷ πέρατι τῆς 
περιεχούσης σφαίρας, ἣ μὲν Σεληνιαχή, ὥς φησι, τῷ τῆς ᾿Αφροδισιαχῇς, 40 

5 αὕτη δὲ τῷ τῆς ρμαϊχῆς χαὶ ἐφεξῆς, ἢ ἄνω αὐτὰς εἶναι" οὐ γὰρ 

δὴ χάτω: ὥστε χουφότητος μεϑέξουσιν.᾽ ὅρα, πόσον ἐν ὀλίγοις φαίνεται 
τὸ TODOS τοῦ aa ἀνεπίστατόν τε ἅμα xual ἀπαίδευτον, χαὶ μάλιστα εἰ 

χαὶ ν Ἰραμματιχῦ ᾿ ἐστιν, ὡς ἐπιγράφει. πρῶτον μέν, ὅτι ταὐτὸν ἐνόμισε 

τὸ ἄνω χαὶ τὸ t | 
\ vw ΝΜ > ΟΥ̓ Ἂ \ Diy \ \ \ ~ v 

O GVW ον ahha TO ETL TO ἄνω φξερο ἥμενον χαὶ τὸ τοῖς GAVW Φερουξ ἔνοις 4b 
b] 1 at 

»ν ~ 5 

πὶ τὸ ἄνω, ὥστε τοῦ ᾿Δριστοτέλους χοῦφον εἰπόντος Ὁ] 

10 τ 
2 ae 4 od > AN 5 \ os Cc \ ~ ΖᾺ » 

ἐπιπολάζον οὗτος τὸν οὐρανὸν ἄνω ὄντα χοῦφον ὑπὸ τοῦ ᾿Αριστοτέλους ἐξ 

aes ὁμολογεῖσθαι νομίζει. χαίτοι καὶ τὸ ἄνω φερόμενον ὡς ἐπὶ τὸν 
΄ ΄ \ ~ ~ 

οὐρανὸν φέρεσϑαι λέγεται τό ye κυρίως χαὶ προσεχῶς" τῆς ies τοῦ οὐρανοῦ 5 

πλησιάσεως τὸ πρὶ ὀρεγόμενον φέ EEC ἔτι δὲ Τὴ δύο μόνας τοπιχὰς 

ἄ 15 ἐναντιώσεις χατὰ τὸν Tees en νομίζειν τὸ ἄνω χαὶ εἰ χαὶ αὐτὸ δὲ 
τοῦτο τὸ δύο ἐναντιώσεις χαλεῖν τὴν τοῦ ἄνω χαὶ τοῦ χάτω μίαν οὖσαν 

\ 

ἀντίϑεσιν. τὸ ὃὲ ϑαυμαστόν, ὅτι ὃ μέχρι νῦν ἀγνοῶν, ὅτι ὑπὲρ τὴν σε- 10 

λήνην 7 τοῦ “Ἑρμοῦ προσεχῶς ἐστι σφαῖρα χαὶ ὑπὲρ ἐχείνην ἢ τῆς ᾿Αφρο- 
δίτης, ἀντιλέγειν τῷ ᾿Αριστοτέλει τολμᾷ. GAN ἐπειδὴ πολλοὺς χατατείνει 

20 λόγους οἰόμενος χαὶ τὸν Θεμίστιον αὐτῷ συμμαρτυρεῖν, ὅτι ἐν τοῖς οἰχείοις 
τόποις ὄντα τὰ στοιχεῖα οὔτε βάρους μετέχει οὔτε χουφότητος, ἀλλ᾽ ἐχ 15 

~ 
U 

~ ~ ΄ ’ ΄ 

τῆς ἐν τῷ παρὰ φύσιν ϑέσεως αὐτοῖς προσγίνεται, χαὶ συνάγειν οἰόμενος 
5 , σ ΄ v >? ἋἋ \ ~ wy ΄ 

SX τουτοῦ. OTL ἡ τοῦ πυρὸς ὁλότη Ys, ξιποι ὁ AY χαὶ τῶν αλλὼν OTOLYELWY, 
, v ΄ὕ » ’ , ΄ ~ 

οὔτε βάρους οὔτε χουφότητος i et χαϑάπερ 6 οὐρανός, ὥστε ὁμοφυΐῆ 
τῷ 

»» c Q/ 5 { ~ ~ . , 

ἐξ ὑποῦέσεως αφαιρεύξισαν τοῦ οἰχεῖοῦ 20 τῷ or ἂν εἴη: GAR οὐδὲ διὰ τὸ τὴν 
, \ > Qo Cy \ δ Fe C Q \ ~ ΄ \ ΄ τόπου χαὶ ἀφεϑεῖσαν ἐπὶ τὸν αὐτὸν φέρεσθαι διὰ τοῦτο, φησί, χρὴ νομί- 

" 

Vv \ 

Cew, ὅτι χαὶ ἢ ὅλη γῇ βάρος ἔχει’ χαὶ yap xat τὸν ὅλον χόσμον εἴ τις 

ἐχ τῆς ὁμοίας ἘΠ πὸ υεταστήσειεν, ἐπὶ τὸν ἑαυτοῦ πάλιν ἀφεϑεὶς 

οἰσϑήσεται τόπον" χαίτοι οὔτε βάρος οὔτε χουφότητα ἔχειν τὸν ὅλον χύσμον 2% 

80 δυνατὸν ἐν ἑαυτῷ πάντα περιειληφότα᾽ “ἀλλὰ τοῦτο μὲν ἴσως οὐδὲν χωλύει 

χατὰ τὸ ἐπιχρατοῦν τῶν ἐν αὐτῷ χινγεῖσϑαι, GAN ὅτι οὐχ ἔχει τις εἰπεῖν, 

πότερον ἐπὶ τὸ ἄνω 7 ἐπὶ τὸ χάτω φέρεται τοῦ ἄνω χαὶ χάτω 

ὄντος: ταῦτα οὖν χαὶ τοιαῦτα λέγοντος αὐτοῦ πρῶτον μὲν ἐπιστῆσαι χρή, 80 
ὅτι τὸ ἐπὶ τοῦ χύσμου ἄτοπον τῇ ἀτοπίᾳ τῆς ὑποθέσεως ἠχολούϑησε. τὸ 

1 ᾿Αριστοτέλη E εἰσὶ BDEe 5 αὐτὴ AB τῷ] tO A Ἕρμαιχοῖς E: 

corr. E? 7 τὸ om. ὁ ἀνδρὸς τὸ c 8 ὥσπερ D ἐπιγράφη D, sed corr. 

9 τὸ (alt.) om. DE 10 τὸ τοῖς] τοῖς B 11 τὸν --- ἄνω] in ras. E ὄντα] 

m. sec. E 12 νομίζοι AB 14 δὲ τὸ] τὸ δὲ Ὁ 17 ὅτι (prius) om. D 

6 om. ABe 19 τῷ om. A τολμᾷ] corr. ex τολυᾶν E? χατείνει B 
21 οὔτε (prius) BD: οὐδὲ AE βάρος E: corr. ἘΠ᾿ κουφότητα A 23 3 E: 

é Db: om. ABe 24 6 DE: om. ABe 26 παραφέρεσϑαι AB: πάλιν φέρε- 

σϑαι ς φησί Db: φησίν E: om. ABe 27 yap zat] yap Ὁ 29 οἰσϑήσεται] 

ois}— e corr. D 30 περιειληφότα] pr. ε e corr. B 91 ἐν om. AB ὅτι 

om. ὃ 30 xat] τὰ Β: καὶ ta Ac 34 ἠκολούϑησεν E: corr. E? 
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γὰρ ἔχον χαὶ περιέχον ἐν ἑαυτῷ τὴν τοῦ χάτω χαὶ ἄνω διαφορὰν πῶς 84υ 
πὶ τὸ χάτω χαὶ ἄνω φέρεσϑαι δύναται; ἢ μὴ ἔχον τὸ ἄνω χαὶ τὸ χάτω 

ἑαυτοῦ πῶς ἄν βαρὺ 7 χοῦφον εἴη; χαὶ οὐ τοῦτο λέγω, ὅτι οὐχ ἐχρῆν 80 
ἀδύνατον ὑποϑέσϑαι" οἶδα γάρ. ὅτι χαὶ ὁ τὴν γῆν ἐξιστῶν τοῦ οἰχείου 

ae c Ae ΕΣ ) 5 ὃ \ τὴ δ ~ = 4 

ὃ τόπου ἀδύνατον ὑπόϑεσιν ὑποτίϑεται, GAN οὐ διὰ τὸ ἀδύνατον τῆς ὑποῦέ- 

2 (ὃς Os .-Ὁ 

ΓΑ - ς 

σεως ἀχολουϑεῖ τι ἄτοπον" οὐ γὰρ ἄτοπον τὸ tal τὸν οἰχεῖον τόπον φέρε- 

ρεσῦαι τὸν ἐπὶ τὸ μέσον. ὥσπερ οὐδὲ τὸν χύσμον ἄτοπον ἐχστάντα τοῦ 40 
\ ἢ τόπου τοῦ οἰχείου πάλιν én’ αὐτὸν φέρεσϑαι- τὸ μέντοι ἐπὶ τὸ μέσον ἣ 

τὸ ἔσχατον χαὶ ἢ χάτω ἢ ἄνω ἀδύνατον, ἐπειδὴ ταῦτα ἐντὸς ἑαυτοῦ 
10 περιέχει. ταῦτα λέγω πρὰς τὸν ehgodoy Θεμίστ τιον ἀπ᾽ ἐχείνου γὰρ 

ταύτην οὗτος τον τος τὴν συνηγορίαν ἐπὶ χείρονι χρώμενος αὐτῇ σχοπῷ " 45 
ὅς φησιν, ὅτι, χἂν η τὸν χύσμον τις ὑποτίϑεσϑαι συγχωρῇ μεϑιίστάμενον, 35a 

, ἀλλ᾽ ἀστέρα τῆς οἰκείας ἕδρας ἐπὶ τὰ ἐντὸς ἀποπίπτοντα τί χωλύει bro- 
\ 

ϑέσϑαι; οὗτος δὴ οὖν εἰ νοοῖτο πάλιν ἐπὶ thy χατὰ φύσιν χώραν ἐπανερ- 
= ΄ an~ c Ὕ ? 5. ἢ , ΄ > 7 + ar ~ 5 ͵ 15 χόμενος, δῆλον, ὡς ἐπ᾽ εὐθείας χινήσεται" ἀλλ᾽ ὅμως οὐδὲν τῶν οὐρανίων 

Ὧν τ 

οὔτε βάρους μετέχειν οὔτε χουφότητος 6 ᾿Αριστοτέλης βούλεται. βητέον ὅ 

πρὸς τοῦτο, ὅτι, εἰ ἀποπεσὼν φυσιχῶς ἐπὶ τὸ ἄνω ἐνεχϑῇ, χουφότητος 
ἂν μετέχοι" χαὶ τί ἄτοπον; εἰ δὲ μὴ μόνον τὰ μέρη τῶν στοιχείων. ἀλλὰ 
χαὶ αἱ ὁλότητες ἐφίενται τοῦ τῶν συγγενῶν καὶ χρειττόνων πλησιασμοῦ χαὶ 

20 τῆς ἀπ᾽ αὐτῶν ἀπολαύσεως, ἢ μὲν γῆ wd χέντρου χαὶ τῆς ὕπ᾽ αὐτοῦ 10 
~ X συνοχῆς, τὸ δὲ 730 τῆς οὐρανίας CAI τῖτες τῶν δὲ μέσων 6 μὲν ἀὴρ 

τῆς πυρίας λεπτό EUROS τὸ ὃὲ ὕδωρ τῆς ἐν τῇ γῇ ἕδρας, δῆλον, ὅτι ἐπ 
γα ἔχουσι τὰς ῥοπὰς χαὶ al ὁλότητες: διὸ χαὶ 6 ᾿Αριστοτέλης εἶπεν εἰς 15 
τὸ φόρεσϑαι τὸ ὅλον χαὶ τὸ μόριον κατὰ φύσιν: 6 δὲ οὐρανὸς οὐχ 

c ~ v Q? Wy Vv εἶ \ ΄ Did SON I— ἡ Ἐπ τι χρεῖττον ξαυτοῦ οὔτε xa’ ὅλον οὔτε χατὰ τὰ μέρη, ἐφ᾽ ὃ οἰσϑή- τῷ σι [0] oS oO) - 

3 \ σεται, ὥστε ob τὰ αὐτὰ ἀξιωτέον ἐπί te τῆς τῶν στοιχείων ὁλότητος χαὶ 
ἐπὶ τοῦ οὐρανοῦ; χαὶ τὸ βαρὺ δὲ χαὶ χοῦφον ἔχει τινὰς διαφορὰς τὰς χατὰ 90 
τ διάφορον ῥοπήν, χἂν αἱ ἐπὶ πάντων poral βαρύτητες εἶναι δοχῶσιν, 
ὡς 6 Π]λάτων φησίν. ὅπερ δὲ πολλάχις εἶπον ἀναγχαζόμενος τὰ αὐτὰ λέ- 

30 ety, οὐδὲν ὄφελος, οἶμαι, τούτῳ πρὸς τὸν οἰχεῖον σχοπὸν ὑπαντᾷ ἐχ τοῦ 

2 χάτω] ἄνω ἘΡ ἄνω) χάτω mg. ἘΣ φέρεσϑαι --- καὶ] mg. E? φέροι- 
zo E δύναται om. E ἔχων E τὸ (alterum) om. E τὸ (tertium) om. E 

εἴη DE: ἐστι ABe 5 ἀλλὰ B οὐ om. B 6 axohovd7, E: corr. BE? 
τὸν (prius)] del. E? ἐπὶ --- μέντοι (8)] ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸν μέσον ὥσπερ οὐδὲ τὸ τὸν χόσμον 

τοῦ ἰδίου τόπου μετατεϑέντα ἄτοπον ἐπ᾽ αὐτὸν φέρεσϑαι ἀλλ᾽ mg. E? τοῦ] in ras. Β 
9 καὶ ἢ] κἂν ἡ ἢ (alterum)] χἂν ἡ ¢ αὐτοῦ D 10 εὐφρανδὴ A 

11 οὕτως E ἐπὶ] mut. in ἐπεὶ E? χείρωνι AB 12 χόσμον] χρόνον D 
συγχωρεῖ AE 13 ἀλλὰ i ὑποπίπτοντα D 16 βάρος E: corr. E? οὔτε χου- 
φότητος μετέχειν Be δὴ} δὲ ¢ ἐνεχϑείη Ὁ 18 μὴ] τ D μέρη 
DEB: βάρη ABe 20 τῆς A inte e corr. D ὑπ᾽] corr. ex ἀπ᾿ Ὁ: ἀπ᾿ E 
22 πυρείας BD 23 zat (prius) om. Be zat (alterum)] χαλῶς D 26 ὥστε 
om. E ἐπὶ]΄ —t in ras. E! 28 χἂν] καὶ ς πάντα D βαρύτητος Ὁ 
δοχοῦσιν ABe 29 δὲ] χαὶ Be 30 ὥφελος E, sed corr. éx om. E 
τοῦ] mut. in τὸ EB? 

> 
J) 

= 
( 



SIMPLICII IN L. DE CAELO I 38 (Arist. p. 2703) 13 

\ Ὁ ~ ~ , ΄ , ΄ ΄ rie ΄ - Pee Sie. , ‘ ᾿ 

δεῖξαι ual τὰς τῶν στοιχείων ὁλότητας μήτε βάρος ἐχούσας μήτε χουφότητα sha \ 

yor ταύτῃ τῷ οὐρανῷ Guolas οὐ yap διὰ τοῦτο φϑαρτὸς ὃ οὐρανός, ἀλλ᾽, 24 XAl ταὐτ τῷ οὐρᾶνῷ ομοιᾶς yap ὁ τὴ φὕαρτως ὁ οὐυρᾶνος, ΔΛ. 2 

εἴπερ ἄρα, διὰ τὴν πρὸς τὸν οὐρανὸν ὁμοιότητα χαὶ αἱ τῶν στοιχείων 
ὁλότητες τὸ ἀίδιον ἐχδυαιν; ἐπειδὴ δὲ πρόχειρός" ἐστιν ἔνστασις πρὸς 

5 τοὺς ὁμοφυῇ τὸν οὐρανὸν τοῖς ὑπὸ σελήνην λέγοντας στοιχείοις ἢ ἀπὸ 

τῶν μερῶν διαφορά, εἴπερ τῶν μὲν στοιχείων τὰ μέρη χαὶ ἀποσπώμενα 80 

τοῦ. ὅλου χαὶ γινόμενα χαὶ agua φαίνεται, τοῦ ὃὲ οὐρανοῦ ἐν ἅπαντι 

τῷ παρεληλυϑότι χρόνῳ χατὰ τὴν παραδεδου, μένην ἀλήθειαν οὐδὲν φαίνεται 
΄ v > Qy ᾿ \ = 

μόριον οὔτε ἀποσπασϑὲν οὔτε μεταβεβληχός, ταύτην λύων, ὡς οἴεται, THY 8ῦ 

10 ἔνστασιν 6 Γραμματιχὸς δυσπαϑέστερα χαὶ ἐν τοῖς ζῴοις τὰ χυριώτερα χαὶ 
ἀρχικώτερα τῶν μορίων εἶναί φησιν ὥσπερ τὴν καρδίαν χαὶ ὅμως ex τῶν 

αὐτῶν στοιχείων ἐστί: χαὶ τὸν οὐρανὸν δὴ χυριώτερον τῶν ἐν τῷ χύσμῳ 
σωμάτων ὁμολογῶν μάλιστα τῶν ἄλλων ἀπαϑέστερον εἶναί φησι. χαὶ διὰ 40 

τοῦτο δηλονότι οὔτε τὰ μόρια αὐτοῦ ταὐτὸν τοῖς τῶν στοιχείων μορίοις 

15 πέπονθε. χἀνταῦϑα τοίνυν πολλά μοι δοχεῖ τῆς ἀληϑείας ἀγνοεῖν οὗτος, 

πρῶτον μέν, ὅτι οὐδὲ τοῦτο ἀληϑές, ὅτι τὰ κυριώτερα δυσπαϑέστερα" 
τρίχες γὰρ καὶ ὄνυχες τὰ ἀκυρότατα πάντων εἰσὶ δυσπαϑέστατα, χαὶ τὰ 45 

Vv 

ὀστᾶ δὲ Seu χαὶ χαρδίας ἐστὶν δυσπαϑέστερα,»“ ἔπειτα δὲ ἢ χαρδία, 

χἂν φλεγμαίνειν οὐχ ὑπομένῃ προϊφϑειρομένου πολλάχις τοῦ ζῴου, ἀλλ᾽ δῦν 

ο0 ὑπὸ πυρετοῦ πάντως πρώτως πάσχουσα οὕτως αὐτὸν τῷ ἄλλῳ σώματι 

διαδίδωσιν. ἀλλὰ τὸ μὲν προνοίας πλείονος τὰ χυριώτερα μόρια τοῦ ζῴου 
~ . Vv ~ , ~ , ~ 

τυχεῖν ἀχηδϑές, αἰσϑητιχοῦ δὲ ὄντος τοῦ ζῴου, τῆς αἰσϑήσεως παϑητιχῆς 5 

οὔσης τὰ δυσπαϑέστερα τῶν μορίων δυσαισϑητότερα καὶ ἀχυρότερα μᾶλλόν 
> 3 \ ~ / > S\ > 4 Δι , ἃ / 

ἐστιν. ἀλλὰ ταῦτα μέν, ἐπειδὴ χἀν τούτοις ᾧ ἥϑη τι πλέον εἰδέναι πλέον, 

τῷ σι 

τ \ ~ bint ~ > \ 3 ~ > / 3) la C \ als 

OLULAL, χαὶ τῶν LOLWTWY ALTA Ayvowy, ZOXGUVTWS εἰρήσϑω. ϑαυυαστὸν 05. 
, σ \ > > fe Vv \ 

ὅπως οὐχ ἐνενόησεν, ὅτι τὸ ἀρχὴν ἀπὸ χρόνου γενέσεως ἔχον xat 
‘ > +) >) 2] ~ »ν wv 

τελευτὴν ἀδύνατον τὸ αὐτὸ μένειν dn ἀρχῆς ἄχρι τέλους, εἴτε ἄψυχον 10 
» » » Vv ~ VW 354) ff > ~ > 

εἴη εἴτε ἔμψυχον, εἴτε ζῷον εἴτε φυτόν, ἀλλ ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ ἀτελε- 
στέρου πρόεισιν ἐπὶ τὸ τελειότερον ἄχρι τῆς ἀχμῆς, ἀπὸ δὲ ἐχείνης χατ᾽ 

80 ὀλίγον μαραινόμενον ἐπὶ φϑορὰν δδεύει. εἰ τοίνυν 6 οὐρανὸς οὔτε χαϑ᾽ ὅλον 15 

οὔτε χατὰ μόρια oe τι παραλλάξας ποτέ, ἀλλὰ τὴν ἑαυτοῦ τελειότητα 
5" ~ > , ~ ¢ ~ ΄ 

ἔχων οὐ πρότερον μόνον, ἀλλὰ xat νῦν, ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν, ὡς 

1 μήτε (prius)] e corr. E? ὃ εἰ E αἱ om. D τῶν] 6 corr. Ὁ 4 αἱ 

ὁλότητες Ὁ ἔχουσι ὁ ἐπειδὴ δὲ om. ὁ 5 héyovta? A 8 παραδεδο- 
μένην] emut.intA Ο 9 μεταβεβηχὸς Ὁ λύον E: corr. E? deinde add. τὴν ἔν- 

στασιν DE 9. 10 thy ἔνστασιν ABb: om. DE 11 thy DEb: καὶ thy ABe 

12 ἐστίν E 13 φησι] seq. ras. 1 litt. E 15 πέπονθεν E [Ὁ χυριώτατα E 

17 ἀχυρότατα ec: ἀχυριότατα A: ἀχυρώτατα BDE εἰσὶ] ἀλλ᾽ οὐ Be 18 ἐστὶ BDEe 

19 xdv DE: χἂν ph AB: xav μὲν ὁ φλεγμονὴν ὁ seq. ras. 6 litt. E: χἂν 

μένειν λέγεται οὐχ ὑπομένει mg. E* ὑπομένῃ D?: ὑπομένει ABEc 20 παντὸς 

AB: om. ὁ πρώτως Db: om. ABE 21 μὲν om. D: corr. ex pev E? 
23 ἀχυρώτερα B 25 ἀρκοῦντα ABc 26 ἄρχειν E: corr. E? 26. 27 xat te- 

λευτὴν ἔχον ὁ 28. 29 ἀτεστέρου Β 29 πρόεισιν] post o ras. 1 litt. E 

32 ἔχον A ἐσγάτου Eb ἡμερῶν ὡς] —@y ὡς in ras. B χ iI 
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᾽ν . Ld / ~ με » | Ἁ ‘ ‘ ¢ ~ , » « 

οὗτος δηλονότι πεπίστευχεν, πῶς οἷόν te αὐτὸν χατὰ τὴν αὑτοῦ φύσιν ἐν Bhd 
2. = ~ 2. ‘ = | ~ ae ΡΞ ~ ΄ athe ΄ ws 

ἀχμῇ τῇ οἰχείᾳ φϑαρῆναι, ὅτε μήτε ζῷον μήτε φυτὸν μήτε ἄλλο τι 
- 5 , ~ , ~ ~ 4 

τῶν εὐτελεστάτων ἐν τῷ χύσμῳ φϑαρτῶν ἀχμάζον ἔτι χωρίς τινος βίας 20 

ἀπόλλυται; ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἔστω μὴ ὁρᾶν τὸν ὑπὸ φιλονείχου προλήψεως 
ὃ τὰ ὄμματα τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς ἐχτυφλώσαντα" “γραμματιχὸς᾽ δὲ εἶναι λέγων, 
πῶς ἀπαθεατερῦν ἄλλου τινὸς λέγων τὸν οὐρανὸν φϑαρτὸν ὅμως εἶναι ὑπο- 
λαμβάνει; εἰ γὰρ τὸ ἀπαϑὲς οὐχ ἂν φϑαρείη, πῶς τὸ ἀπαϑέστερον φϑεί- 9 

ρεται; τὸ γὰρ συγχριτιχὸν ἐπίτασιν ἔχει τῆς ἰδιότητος" λευχότερον γὰρ τὸ 
~ / \ > +> ‘ 

υᾶλλον λευχόν, χαὶ ef οὐδὲ τὸ λευχὸν ἂν εἴη μέλαν, οὐδὲ πολὺ μᾶλλον τὸ 

10 λευχότερον" ὁμοίως δὲ οὔτε τὸ ἀπαϑὲς ἂν εἴη παϑητὸν οὔτε πολὺ μᾶλλον 

τὸ ἀπαϑέστερον. ἀλλὰ τούτων μὲν ἅλις. εἰ ὃὲ τῶν μὲν στοιχείων τὰ 80 
μόρια φαίνεται σαφῶς γινόμενά τε χαὶ φϑειρόμενα χαὶ πολυειδῶς μετα- 

A me NA oJ ~ ΒΥ ο΄ ΄ tn aed ~ 

βάλλοντα, tod δὲ οὐρανοῦ μηδὲν υηδέποτε μόριον ἐφάνη παραλλάξαν τῆς 

ἑαυτοῦ τελειότητος, ὡς δηλοῦσιν χαὶ αἱ χινήσεις πάντων αἱ αὐταὶ φυλαττό- 

15 μεναι, τίς οὐχ ἂν ὁμολογήσοι χαὶ σεφϑείη τὴν χατ’ οὐσίαν ὑπεροχὴν αὐ- 8ὅ 
τοῦ πρὸς τὰ ὑπὸ σελήνην; παρατίϑεται δὲ χαὶ τὸν ᾿Αριστοτέλην ἐν τῷ 

τετάρτι {τὸ λέγοντα τῆς πυτουςυς ὅτι τὸ μὲν πῦρ πανταχοῦ πους 
χαὶ ἣ γῇ πα yee βαρεῖα, τὸ δὲ “τς ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις βαρύ, ἐν γῇ 

ὃξ χοῦφον, " δὲ ἀὴρ ἐν ὕδατι μὲν χαὶ γῇ χοῦφος, ἔξω δὲ τούτων τ. 

20 ὡς δηλοῖ τὸ πλέον ἕλχειν τὸν πεφυσημένον ἀσχὸν τοῦ χενοῦ. χαὶ ἐχ τού- 

των συνάγει, ὅτι βαρύτης χαὶ χουφότης οὐ zat’ αὑτὰ τοῖς στοιχείοις ὑπάρ- 
cc > \ ve 7 \ >) x ‘ \ 3 \ >I ΄ Si ἔξ γε οὐ 0 SL eee GUC SIE ISIE a: wey 

προσλαμβαάνοντα ἐχ μόνης τῆς πρὸς vi σχέσεω ς ἀλλαχοῦ μὲν χοῦφα, 45 

ἀλλαχοῦ δὲ βαρέα ἐτύγχανε, χαὶ πρὸς ἄλλο μὲν χοῦφα, πρὸς ἄλλο δὲ 36a 
me , \ ~ \ \ \ ’ \ \ , σ Ἃ Ψ \ 

25 βαρέα. τὸ γοῦν λευχὸν χαὶ τὸ μέλαν xal τὸ ϑερμόν, ὅπως ἂν ἔχοι πρὸς 
(ame ae ~ > Sys JF 7) rar pe sy ky ee λέξ 
᾿ τῆς ἑαυτῶν οὐχ ἐξίσταται τάξεως. ταῦτα Kat ET αὐτῆς λέξεως 

Ou ϑαυμάζω, πῶς οὐχ ἐννοεῖ, ὅτι χαὶ ἐν τούτοις 6 ᾽᾿Αριστο- 
ce Aas μὲν χαὶ χοῦφον μόνως τὸ πῦρ εἶναι λέγει, βαρὺ ὃὲ μόνως 5 

τὴν γῆν, τὰ δὲ μέσα ἀμφοῖν μετέχειν πρὸς ἄλλο χαὶ ἄλλο" χαὶ οὐ δήπου 
Ἁ \ 30 τοῦτο ποιεῖ μὴ μετέχειν τὸ πρὸς ἄλλο χαὶ ἄλλο χαὶ χατ᾽ ἄλλο χαὶ ἄλλο᾽ 
.- 

1 πεπίστευχε BDe αὐτοῦ ABDE 2 μήτε (pr.) om. AB ὃ εὐτελεστέρων 

Be φϑαρτὸν ¢ ἀκμάζων E βίας τινὸς Ὁ 4 προλείψεως E 6 πῶς 

ἂν ¢ 9 εἰ AB: om. DEb πολλὺ B 10 τὸ om. ABe 11 μὲν (alt.) om. D 

14 δηλοῦσι BDEc 15 ὁμολογήσοι AE: e corr. B: mut. in ὁμολογήσῃ D: ὁμολογήσαι ὁ 

16 τὸν] αὐτὸν D 17 τετάρτῳ] corr. ex τεσσαρεσχαιδεχάτῳ E? λέγοντα] 

31166 sq. ὅτι om. B 19 ante ἔξω lac. 4 litt E ΄. τούτου E 

22 φησὶ] seq. ras. 1 litt. E μὴ δὲ AB 24 ἀλλαχοῦ δὲ βαρέα] mg. B (γρ.), in 
textu πρὸς ἄλλο δὲ βαρέα ἐτύγχανε] seq. ras. 1 litt. E 25 γοῦν] γοῦν τὸ AB 

οι 
post ϑερμὸν add. [χαὶ τὸ ψυχρὸν] ς ἔχει Ε!: ἔχοι E? 26 ἑαυτοῦ Be τάξεως] 

ἕξεως corr. ex λέξεως E? 27 τούτου) καὶ corr. ex ὁ AptototéAns E? λέγοντος--- 

᾿Αριστοτέλης (27. 28)] mg. E? αὐτοῦ λέγοντος E ὅτι χαὶ] ὡς E ὁ] χαὶ Εὶ 

28 μόνως] μόριον Β εἶναι om. ¢ 29 μετέχειν om. B χαὶ “οὐ —alt. ἄλλο (30) 

om. E 30 τοῦτο ποιεῖ]: οἷόν te c τὸ om. Be χαὶ (alt.)] m. sec. E: om. Ὁ 

χατὰ DE 
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τῶν ἑαυτοῦ ἐνεργεῖν: καὶ yap τὸ φαιὸν πρὸς μὲν τοὺς εὐδιάχριτον ἔχοντας dba 
AY Vv ΄ ΝΥ ~ \ ὌΧ \ > / e / Ἂν \ 

τὸ ὄμμα ὡς λευχὸν ἐνεργεῖ, πρὸς δὲ τοὺς εὐσύγχριτον ὡς μέλαν διὰ τὸ 10 ς 
> δ; ΄ , Ere ~ > , 
ἀυφοτέρων μετέχειν. τί OF ὅλως τῷ δειχνύντι bet χουφότητος ἢ βαρύ- 

ora ῃ 

ὺ 

Ξιχ 

τῆτος μὴ μετέχειν τὰ οὐράνια παραποδίζει τὸ ἐπαμφοτερίζον τῶν μέσων 
i Ἢ i 

5 στοιχείων; εἴτε γὰρ φύσει εἴτε σχέσϑι εἴτε xa?’ αὑτὸ εἴτε πρὸς ἄλλο τὸ 
Ἅ, \ > ΄ ? 9/793. ya Ἁ νων ω 

βαρὺ χαὶ χοῦφόν ἐστιν. cy τοῖς ὑπὸ σελήνην εἰναι ὁξόξιχται ὃιὰ τὸ ταῦτα 1d 
OG ~ , / Sal (Sn ‘ ‘ ~ qQ? 

εὐϑυπορεῖσϑαι. xattor ye ἐχ τῶν εἰρημένων οὐδὲν χωλύει τὸ μὲν πῦρ χαὺ 
CoN ~ ν᾿ c ~ \ " ὌΝ ~ Q? CoaN ῃ ~ 

αὑτὸ χοῦφον εἶναι: ἁπλῶς γὰρ χοῦφον: τὴν δὲ γῆν xa αὑτὸ βαρεῖαν" 
΄ 

ἁπλῶς Nap es “av ἐξιστ RQ ἘΞ toes < Φ = ’ a = ° ov x o 5 < τόπων ὑπάρχῃ ταῦτα, 
, ΄ “᾿ - Va 

10 ἀλλὰ χαὶ τὸ ἐξίστασϑαι χαὶ τὸ ἐξιστάμενα βαρέα γίνεσϑαι 7 χοῦφα Lore 20 

τῶν ὑπὸ σελήνην ἐστί, χαὶ ἱχανὴ ἦν χαὶ ἢ χατὰ ταῦτα διαφορὰ δειχνύναι 
> \ > ΄ v v ‘4 vs ΝΠ ΄ ~ ~ uN Ne 

ὰ οὐράνια ἄλλης ὄντα φύσεως. εἰς ἄλλο δέ τι πάλιν τῶν τοῦ aVvOpOS 

is Oy εἰ 

΄ ΄ > ~ - 

πεπτωχὼς λίαν ἀνόητον, ὡς οἶμαι; διὰ τὸ μὴ ἀπιστεῖν τοὺς ἐντευξο- 

μένους, εἴ τις ἄρα xal τῶν ig josty ἐπιχειρούντων οὕτως ἀσυνέτους χαὶ 2% 
5 ’ v , 5 , ts 

15 ἀναχολούϑους ἔσχεν ἐννοίας, αὐτά μοι παραγράφειν ἀνάγχη τὰ τούτου λης 
4 >. ~ > ΄ -. κἥᾳ > 

ρήματα. λέγει δὲ οὕτως ἐν τῷ τρισχαιδεχάτῳ χεφαλαίῳ τοῦ δευτέρου αὐ- 

τοῦ βιβλύγυ: “ἀλλὰ δὴ συγχεχωρήσϑω μὴ μόνον ἐν τοῖς ἀλλοτρίοις τόποις 

τὰ στοιχεῖα βάρος ἔχειν ἢ χουφότητα, ἀλλὰ χαὶ ἐν τοῖς ἰδίοις ὄντα. ταῖς 80 
ἈΝ ~ ew , a Ἂν, a ~ ’΄ , τοιαύταις εἰδοποιεῖσϑαι δυνάμεσιν" οὐδὲ γὰρ οὕτως, οἶμαι, δεῖξαί τις λόγος 

20 δυνήσεται, ὡς μόνον τὸ οὐράνιον σῶμα τούτων ἀπήλλαχται τῶν δυνάμεων 
Δ ’΄ , ~ Ἁ ἐπειδὴ τὸ μήτε βάρους αὐτὸ μήτε χουφότητος μετέχειν Ex τοῦ μὴ πεφυ- 

χέναι χινεῖσϑαι ἐπ᾿ εὐϑείας ὃ ᾿Αριστοτέλης συνήγαγεν: εἰς γὰρ ἀπόδειξιν 35 
[x dese Nip ἜΝ av ey >Q_/ \ > \ ἌΣ ek Ἔξ. ἘἘΞ τοῦ μὴ πεφυχέναι χινεῖσϑαι ἐπ᾽ εὐθείας τὸν οὐρανὸν τὸ ἕτερον εἰναι τῆς 

τῶν εὐϑυφορουμένων σωμάτων οὐσίας εἴληφεν: ἐχ δὲ τοῦ μὴ χινεῖσϑαι 
> 

Pe ee Na ey \ ΞΡ , s ΄ ΄, » αὐ ee 

ἐπ᾿ εὐϑείας τὸ μήτε βάρους μετέχειν ae χουφύτητος. εἴ τις ἄρα δείξειε bo σι 

S 

~ ΄ λόγος, ὡς, εἰ xat βάρους πὰ a ἢ οὐρανὸς 7 “OVO Soa “ χαὶ σύνϑετος 40 

ἐχ a σωμάτων χαὶ XO (ots Ἔ ξ ὑπῆρχεν, οὐδὲν ἧττον χαὶ οὕτως ἀδύνατον 

> 
ξ 

>] ? 5 ,ὔ an~ 

ἦν αὐτῷ τὸ χινεῖσϑαι ἐπ᾽ ε as ας, δηλόν που πάντως, ὡς οὐδὲ διὰ τὸ μὴ 
? EN 9 Wee =e > \ 

ἐπ᾿ εὐϑείας χινεῖσϑαι ἤδη xat ρους αὐτὸν χαὶ χουφότητος ἀπηλλάχϑαι 
ὲ pe ὌΧ »Μ 5 ΄ o> + , μή - 80 ἀναγχη- ἀρχὴ δὲ ἔστω τῆς nate φησίν, toe.’ εἶτα λαβών, ὅτι 45 

στερρὸν χαὶ ἀντίτυπον σῶμ 6 i ἐστιν 6 οὐρανὸς χαὶ οὐ δυνά μενον Onetxery, 36» 
ἊΣ w= Ρ δ o> wet oa > δ᾿ > Q~ , 5 ~ mney NY 

ὥσπερ τὸ ὕδωρ χαὶ ὁ ἀήρ, οὐδ᾽, ἂν ἀποσπασϑῇ τι μόριον αὑτοῦ, Se 

ἔτι μένει ἀντιπεριιστάμενον ὥσπερ ταῦτα, καὶ αἴτιον τοῦ στερροῦ τὸ σφαι- 

3 τῷ] 6 corr. E λόγῳ DE?: λέγω ABE'b 4 μὴ] suprascr. B μέσων] in 

ras. E: μέσῳ B 5 ἑαυτὸ Ὁ 7 μὲν] μὲν γὰρ AB 8 εἶναι χοῦφον D 

9 ὑπάρχει AE: corr. E? 10 τὸ (alt.)] ta Ὁ 11 ἐστί] seq. ras. 1 litt. E 

ἦν --ταῦτα DE: lac. 30 litt. A: ταῦτα B: ἡ xata ταῦτα ὁ - 13 ἐμπεπτωχὸς E: 

corr. ἘΞ ᾿ 14 χαὶ τῶν A: τῶν zat DE: τῶν ὁ γράφειν χαὶ τῶν Β 16 τῷ 

om. D τρεισχαιδεχάτῳ Ὁ: ty A: -at- corr. ex ε E* 17 un] μὲν AB 

ἐν om. AB 18 ἀιδίοις B 21 χουφότητα Α 22 ὃ--- ὐϑείας (29) om. AB 

6 om. ὃ συνῆγεν ὁ ἀπόδειξιν γὰρ ¢ 23 τοῦ] corr. ex τὸ E° 24 εὐϑυ- 

πορουμένων ὁ 25 εἴ τις ---χουφότητος (26) om. B τι E: corr. E? 

26 μετέχειν E: corr. E* 27 zat χούφων om. E 28 τὸ] τῷ E ποῦ] ποϑ E 

33 μενεῖ AB 
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va “᾿οὐχοῦν, φησίν, εἰ μὲν χοῦφος ὁ οὐρανός, δι᾽ αὐτό 360 
τ᾿ εὐϑείας οὐχ ἂν χινηϑείη τὸν ἑαυτοῦ τόπον ἐπέχων τὸν ἐξω- ὅ 

τάτω, ὡς οὐδὲ ἢ ὅλη γῇ κατωτέρω φέρεσϑαι δύναται τὸν φυσιχὸν ἔχουσα" 
& βαρύς, ἔξω μὲν πάλιν αὐτὸν ἐπ᾽ εὐϑείας χινεῖσϑαι ἀδύνατον" οὐδὲ 

5 γὰρ ἔστι τι χενὸν ἔξω: χαὶ ἄλλως τοῖς βαρέσιν ἐπὶ τὸ μέσον ἢ χατὰ φύσιν 

(ἢ 

“πὸ 

o7 

χίνησις" ἐπὶ τὸ μέσον δὲ οὐχ ἂν φέροιτο διά te τὸ μηδὲν εἶναι μεταξὺ 10 
χενὸν μηδέ. εἴπερ ἦν, χωρητιχὸν εἶναι τὸν ἐλάττονα τόπον τοῦ μείζονος 
σώματος χαὶ διὰ τὸ πανταχόθεν ὑπὸ τῶν αὑτοῦ μορίων ἐν τῷ σφαιριχῷ 

ὑνέχεσϑαι σχήματι ἀδιαίρετον ἢ δυσδιαίρετον ὄντα. τῶν μὲν γὰρ ὑγρῶν 15 

10 ον εὐδιαιρέτων χαὶ ῥαδίως ὑπεικόντων τοῖς ἀντιβαίνουσιν εἴ τι τοῦ ὅλου 
Ἁ έλϑοι, ἀντιπεριιστάμενα ἀλλήλοις τὰ λοιπὰ μόρια συνεχὲς πάλιν wvY 

, ΄ 

μόριον OT 

τὸ ὅλον ἐργάζεται, οἷά ἐστι τὰ λοιπὰ παρα, τὴν γῆν στοιχεῖα: τῶν δὲ 

on ἀντιτύπων χαὶ ΠΕ ΠΡ ΤΩΝ εἴ τι ΒΌΡΙΟν ἀποπέσοι, φϑείρει τὸ τοῦ ὅλου 20 

σχῆμα: ἔνϑεν, ἕως dv ἐν τῷ χατὰ φύσιν δέοι μένειν τὸν ΠΟΡΟΤΟΥ οὐδ 
, 

15 pote χαὶ τὸν ὅλον ὑφεστάναι χύσμον, ἀδύνατόν τι τῶν τοῦ οὐρανοῦ μηρίων 
~ - σ ΄ Pl ~ σ > οἷ la > A / ~ x τῆς τοῦ ὅλου συνεχείας ἐχπεσεῖν’ ὥστε οὐδὲ ζητήσομεν, διὰ τί τῶν μὲν 
ἄλλων στ χείον ἐχπίπτει βόρια, τοῦ δὲ οὐρανοῦ οὐχέτι. ἐχείνων μὲν 
yap εἰ χαὶ ἀποσπ EO) τινὰ μόρια, οὐδὲν ἥττον ἣ συνέχεια χαὶ τὸ ones 25 

᾿ σώζεται σχῆμα διὰ τὴν τῶν λοιπῶν μορίων ἀντι Ha χαὶ sae 

20 τῷ παντὶ διὰ τοῦτο βλάβη προσγίνεται, ἐπὶ δὲ tod οὐρανοῦ ἀδύνατον ἦν 

τοῦτο συμβαίνειν: ἕως οὖν αὐτόν τε χαὶ τὸ πᾶν σώζεσϑαι δέο!, ἀνάγχη 
> μηδὲν αὐτοῦ μόριον ἀποπίπτειν. τὸ ὃὲ οὕτως ἔχειν τὸν οὐρανὸν ἐπι- 80 

χνυσιν, οὐ μὴν 
᾿ / ΄ > ~ 32 σ ~ > 

γενέσϑαι μεν τι αὐτῷ εἰόοος ξτερὴὼν τῶν ἁπλῶν αἀποδείχ 

χαὶ τῆς τῶν στοιχείων εἶναι φύσεως ἀλλότριον: χαὶ γὰρ τὸ ὕδωρ πηγνύ- 

διὰ τοῦτο τῶν σω- τῷ σι μενον γένοιτο ἂν χρύσταλλος ἣ χιών, οὐ μὴν πέμπτης ἱ γένοιτο ἂν χρύστ ς ἣ χιών, ὑὴν πέμπτης 

μάτων φύσεως ταῦτα εἶναι νομίζεται." συμιπεραϊνόμενος ὃξ τὰ εἰρημένα 35 

τὰ οὐχοῦν, ae εἰ χαὶ ἡσρους αὐτὸν μετ τέχειν ὑποϑέμενοι χαὶ ταῦτ ΕΠ Ἢ 

ἀδύνατον ηὕρομεν αὐτῷ τὴν ἐπ᾽ εὐϑείας χίνησιν, οὐχ ἄρα, οὐδὲ εἰ μὴ 

~ Sd, biG / YO \ , sy ΄ > \ > 4 2) 

ALVELTAL ἐπ εὐθείας. 707, χαι χηυφοτήτης χαι βάρους ἐστιν ἐλεύϑερος. 

σ ΄ 2 ΄ - ΄ σ \ SaN a ~ \ See aaa 
30 O04. τοινὺν EY TOUTOLS πρῶτον μεν, OTL χαι ALTOS δυολογῶν βαρὺ Elyat τὸ 40 

ἐπὶ τὸ μέσον χατὰ φύσιν χινούμενον χαὶ χοῦφον δηλονότι τὸ ἀπὸ τοῦ μέ- 
\ > > \ SD 7 6 2 ΟΣ >) , ~ \ > \ σ Gov ual ἀποδειχνὺς ἀδύνατον εἶναι ἐπ᾽ εὐϑείας χινεῖσϑαι τὸν οὐρανὸν ὅμως 

βαρὺν αὐτὸν ἣ χοῦφον ὑποτίϑεται χαὶ οἴεται ἐχ τούτου δειχνύναι, ὅτι, χἂν 
\ sya 23. 5 4 ~ δῶν ΄ Ἄν Vv Ἃ ΄ - μὴ ἐπ᾽ εὐϑείας χινῆται, οὐδὲν χωλύει βάρος αὐτὸν ἔχειν ἢ χουφότητα, 45 

3 ἔχουσα τόπον D(b) 4 οὐδὲν Β ὅ ἔσται E χανὸν E: corr. E? τοῖς] 

tot A ἡ] suprascr. ΕΠ: ἡ κίνησις D: om. ABe 6 χίνησις] om. Ὁ un δὲ AB 

7 xavov.E: corr. E? ἦν] seq. ras. 1 litt. E 8 σώματος DEb: σχήματος 

ABe αὐτοῦ AB: αὐτῶν Ὁ 14 οὐρανὸν] seq. ras. 7 litt. E 15 τοῦ odpa- 

νοῦ] οὐρανίων E 10 ζητήσωμεν E 17 62 om. B: 6’ ¢ 19 χῆμα 6 corr. Ὁ 

ἀντιπαράστασιν B: comp. A 20 προσγίγνεται E: comp. Ὁ ἐπεὶ E 21 οὖν] 

οὗ Ὁ 22 μὴ δὲ ΑΒ 23 τι] τοι Β αὐτὸ E ἁπλῶν] ἄλλων ς 

25 γένοιτ᾽ D i] xai Ὁ χιὼν bE*: χρυσὸς ABDE! διὰ] χαὶ διὰ Ὁ 
20 εἶναι νομίζεται ταῦτα D εἶναι om. E συμπερανόμενος A 28 ebpo- 

μεν Ὁ οὐδ᾽ Ὁ 32 εἶναι om. ὁ χι" εἴσϑαι A 33 7 bis B 
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a τοῦτο ere εἴπερ τὸ βαρὺ ἐπ᾽ εὐϑείας καὶ τὸ μὴ ἐπ᾽ | εὐϑείας 3 

b βαρύ; οὐδὲ we τὸ ὑποϑέσϑαι ΠΡΟΣ ἢ χοῦφον μηδαμῶς ἐπ᾽ εὐϑείας 
, > 2 

χινούμενον ἀποδεῖξαί ἐστι τό, χἂν μὴ χινῆται 
χοῦφον: ἀλλ 6 οὕτως λέ aie ὡς οὗτος ὅμοιόν τί μοι Goxet λέγειν τῷ λε- 

3 σ Δὸν 3 τῶι ΄ ~ ar > ‘ 

5 γοντι, ὅτι, ἐὰν ἀποδείξω, ὅτι ἄνϑρωπος οὐχ ἔχει πτερά, ὑποϑῶμαι δὲ αὐτὸν 

πέτεσῦ δεδειγὼς ἔσομαι. ὅτι. “dv uh ἔχῃ πτερά, οὐχὶ διὰ τοῦτο χω- πέτεσϑαι, δεδειχὼς ἔσομαι, ὅτι, χἂν μὴ ey] πτερά, οὐχὶ διὰ τοῦτο χω 
>] 

λύεται πέτεσϑαι. χαίτοι διὰ τοῦτο οὐ πέτεται, ὥσπερ διὰ τὸ wh ἐπ᾽ εὐ- 

ϑείας χινεῖσϑαι οὔτε βαρὺς οὔτε κοῦφός ἔ ἐστιν ὁ οὐρανός, ὥστε ἀναχόλουϑος 

ἣ ποι ἀχολουϑία. τῇ δὲ τοῖς χατὰ μέρος πῶς ἀποφαίνεται μὴ δυνατὸν 10 

10 εἶναι δεῖξαι Papas χαὶ χουφότητος, ἀπηλλάχϑαι τὸν οὐρανόν, εἴπερ evap γές 

ἐστι τὸ χύχλῳ αὐτὸν ἀλλὰ μὴ ἐπ᾽ εὐϑείας χινεῖσϑαι; πῶς δὲ λέγει, ὅτι 

εἰς ἀπόδειξιν τοῦ μὴ πεφυχέναι χινεῖσϑαι ἐπ᾽ εὐϑείας τὸν οὐρανὸν τὸ ἕτερον 

εἶναι τῆς τῶν εὐθυφορουμένων σωμάτων οὐσίας εἴληφε; τοὐναντίον ὰρ 15 

ἀπὸ tod χύχλῳ χινεῖσϑαι τὸ ἕτερον εἶναι zat’ οὐσίαν ἀπέδειξεν δμολογού- 

15 μενον λαβὼν τὸ χύχλῳ χινεῖσϑαί τι σῶμα. λέγει Ὧν: “ εἴπ ali οὖν ἔστιν 

ATH χίνησις, ἁπλῇ 6& ἢ χύχλῳ χίνησις, τε ροῦν, εἶναί τι σῶμα ἁπλοῦν, 

ὃ πέφυχε φέρεσϑαι τὴν χύχλῳ κίνησιν χατὰ τὴν αὑτοῦ φύσιν. χαὶ παν- 20 

ταχοῦ δὲ ἀπὸ τοῦ μὴ κατ᾽ εὐθεῖαν ἀλλὰ κύχλῳ χινεῖσϑαι τὸ εἶναί τινα 

οὐσίαν ἄλλην παρὰ τὰς ἐνταῦϑα συμπεραίνεται. χαὶ ὅτι μὲν οὔτε ἄνω 
90 οὔτε χάτω οὐδὲ ὅλως ἔξω τοῦ οἰχείου τόπου χινεῖται 6 οὐρανός, χἂν μὴ 

στερρὸς ἢ ἀντίτυπος ἦν, πρόδηλον, χαὶ ὅτι κύχλῳ χινεῖται χαὶ χατὰ φύσιν, 2 

ἀλλ᾽ οὐχ ἐπ᾿ εὐϑείας, χαὶ ὅτι οὐδὲν ἔξω ἑαυτοῦ χρεῖττον ἔχει, πρὸς ὃ 

χινήσεται, διὸ χαὶ χύχλῳ χινεῖται. ϑαυμαστὴν δὲ αἰτίαν ἀπὸ τῆς τοῦ οὐ- 
το στερρότητος ἀποδίδωσιν τοῦ μὴ ἀποσπᾶσϑαί τι τοῦ οὐρανοῦ μόριον. 

25 χἂν ὁμοφυὴς ἢ τοῖς ὑπὸ σελήνην στοιχείοις. “od γὰρ συνεφύετο, φησίν, 80 

ἀποσπώμενα διὰ τὸ ἀντίτυπον χαὶ ἀν ΣΝ χαὶ ἔμεινεν ἂν ἀτελής." 

χαίτοι χαὶ τὴν γῆν ἀντίτυπον νομίζει: πῶς οὖν ταύτης ἀποσπᾶται μόρια; 

χαὶ ἐν τοῖς ὑγροῖς δὲ χαχῶς τὴν ἀντιπερίστασιν ἡτιάσατο τοῦ μὴ ἀτελὲς 
υένειν, ἐάν τι τῶν μορίων ὑπεξέ τὺ τ h γὰρ ἀντιπερίστασις συνεχὲς μὲν 35 

30 δύναται ποιεῖν ἐπὶ τῶν τοιούτων, οὐ μέντοι ὅλον, ἂν μὴ ἀντεισαχϑτῃ τι τῷ 

ἐξελϑόντι. ὅλως δέ, εἰ τῶν μὲν ὑπὸ σελήνην ἀποσπᾶται μέρη, τοῦ 6s 

Πρ ραναῖ διὰ τὴν στερρότητα χαὶ τὴν ἰσχὺν τὴν ἀπὸ τοῦ σφαιριχοῦ σώ- 
ματος ἐνδιδομένην οὐ ε΄ ἀποσπᾶσϑαι, τίς οὐχ ἂν ἄλλης αὐτὸν φύσεως 40 

2 ὑποτίϑεσθϑαι E pniapa@sc—xovgoy (4) om. Ὁ 3 ἀποδεῖξαι] —§at suprascr. E! 

χινεῖται A 46 om. E ὡς om. Ὁ: del. E? μοι doxet AB: δοχεῖ Ὁ: δοκεῖ 

por Eb 5 ὅτι 6 e corr. Ὁ 6 ἔχει B, sed corr. 7 διὰ] supraser. E* 

9 ἀποφαίνεται] ἀποδεῖξαι φαίνεται ὁ 10 δεῖξαι om. ὁ aa —yat xtvet—] in ras. E! 

13 εὐϑυπορουμένων ὁ 14 χύχλου Β bo τῇ eb τὸ λέγει] 209 42 sq. 

11 αὑτοῦ K?: αὐτοῦ ABDE: ἑαυτοῦ c 19 μὲν om. B " zai (alt.) om. De 

22 ἀλλ᾽] καὶ Be 29 χινηϑήσεται Ὁ τοῦ] περὶ τοῦ E 24 ἀποδίδω- 

σι BDEc ἀποσπασῦναι Ὁ 20 ὁμοφυὲς ΒΕ γὰρ] γὰρ avec 27 dvo- 

water © 28 ἠτηάσατο B 29 μένειν] μὲν εἶναι E: μὲν del. ἘΦ μὲν om. E 

30 ἀντιταχϑὴ ABe 91 μέρη om. E 32 στερότητα A 33 ἐνδε- 

δομένην ¢ 
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, Vv ‘4 ’ ~ Ἁ εἴποι χαὶ οὐσίας; πῶς δὲ xdv πολυχρονιώτερον οὐχ ἀνάγχη τὸν οὐ βανον, 37a 
? ° ! x , 

εἶναι οὕτως ἰσχυρότερων ὄντα φύσει; ἰδοὺ yap, τὰ ὀστᾶ τῶν ζῴων, xdv 
odancd: ΚΑ ΣΕΥ ERK σῶς στερητέρ See ah λὶ οϑαρτὰ χαὶ αὐτά ἐστιν, ἀλλ᾿ ὅμως στερροτέραν ἔχοντα τὴν σύστασιν πολὺ... 
χρονιώτερα σαρχῶν ἐστι χαὶ φλεβῶν χαὶ νεύρων χαὶ τῶν ἄλλων ἐν τῷ 4 

ὃ σώματι μορίων. ὥρα οὖν αὐτῷ φϑείρειν τὸν κόσμον ἐπιϑυμοῦντι τὸν ob- 
ρανὸν ἀπολιπεῖν ἐπί τινα χρόνον | διαρχοῦντα μετὰ τὴν τοῦ ὑπὸ σελήνην 8:0 

π , Re d= ¢ ΣΝ Σ ἈΝ a el > \ Ne ΄ - φϑοράν. χαίτοι ὡς χατὰ τὴν αὐτὴν ἡμέραν οὐρανὸν χαὶ γὴν νομίζει γε- 

γενῆσϑαι, χατὰ τὴν αὐτὴν ταῦτα χαὶ φϑαρῆναι ἀχόλουϑον. πῶς οὖν, εἰ 

ταῦτα, βέλτιστε, τοῖς σοῖς ἀχοληυϑεῖ λόγοις, παραγγέλλεις μηχέτι liege 5 

10 διὰ τί τῶν μὲν ἄλλων στοιχείων ἐχπίπτει μόρια, τοῦ ὃὲ οὐρανοῦ obxétt, 

χαίτοι ὁμοίως ὄντος φϑαρτοῦ χαὶ παϑητοῦ τοῖς ἄλλοις χαὶ ἰσοχρονίαν τὴν 
YY ~ Vv ~ ~ 

σύστασιν ἔχοντος; ἐν δὲ τοῖς ἐφεξῆς ἄχρι τοῦ τέλους τοῦ δευτέρου βι- 
, \ ΠῚ ’ δῶν " \ aN RR = fn , >>. ἢ c ~ 

βλίου οὐδὲν μὲν πρὸς TA προχειμενα φαίνεται λέγων οὐδὲ πρὸς τὸν ἑαυτοῦ 10 
ΕΣ 2 = ss / 

τάχα σχοπόν, ἐναντιολογί Ἐ 
΄ 

\ fs 

& μόνον περιβαλεῖν τὸν ᾿Δριστοτέλη ν σπουδάζει, 

όνην ἀπέβλεψεν 6 ἀνὴρ οὗτος ὥστε χαὶ ἄνω 

ὃ 

15 χαὶ οὕτως εἰς ἀντιλογίαν uv. 
ποταμῶν ΠΕ ΡΣ πβαν ἐς τὸ λεγόμενον, καὶ πρὸ τοῦ τὸν ᾿Αριστοτέλην λέ- 
᾿ς rn τὶ ae. ho Bs ~ Ge το γον; 2 ? 5 3 Ἁ \ no 

yetv, ἅπερ ἐναντία λέγειν ἑαυτῷ νομίζει, προπηδᾶν Ex αὐτόν. ἀλλὰ τὸ 1s 
\ >) ~ > ΄ , , ε ΄ ~ ΄ ν᾿ \ 

μὲν διὰ πολλῶν δειχνύναι λόγων συμφώνων, ὡς λέγει, τῷ [Πλάτωνι to’ χαὶ 

φυσ ayy εἶναι τὴν χυχλοφορίαν τοῦ οὐρανοῦ χαὶ ὑπὸ ψυχῆς ἐνδεδόσϑαι, 
> in e > , oe > TN ye a yA “ Ἄ ARs > >] > ~ 

90 διότι ζῷον 6 οὐρανός ἐστιν, εἰ χαὶ διὰ μαχροτέρων τῆς χρείας, ἀλλ᾽ ἀληϑῶς 

aa νουίζω. μέμφεται δὲ τῷ ᾿Αριστοτ ἕλει ἐν δευτέρῳ τῆσδε τῆς 20 
1 ry 7 ry i | 

πραγματείας ἀναιροῦντι, ὡς οἴεται, τὸ ὑπὸ ψυχῆς εἶναι thy ἐγχύχλιον χί- 
γησιν, ὡς ἔδοξε Ἰλέτους χαὶ λέγειν παρὰ φύσιν αὐτὴν οὕτως ἔσεσϑαι χαὶ 

LEE δεῖσϑαι χαὶ ἀντερείσεως, ὡς τὰ λοιπὰ ζῷα. xattor, φησί, χαὶ 
> 25 αὐτὸς ᾿Αριστοτέλης περὶ αὐτοῦ λέγων “ὁ δὲ οὐρανὸς ἔμψυχος; φησί, ““ καὶ 2% 

» ΄ » ) - ὯΝ . ΄ 

ἔχει χινήσεως ἀρχήν, xat περὶ τῶν ἀστέρων δὲ μὴ ὡς περὶ σωμάτων 
΄ 

υόνον χαὶ μονάδων τάξιν μὲν ἐχόντων, ἀψύχων δὲ πάμπαν. διανοεῖσθαι. 

δεῖν δὲ ὡς μετεχόντων ὑπολαμβάνειν πράξεως ual ζωῆς. “χαίτοι εἰ ψυχὴν 
ἔχει χαὶ ἀρχὴν κινήσεως, ποίαν, φησί, κίνησιν ἄλλην ὑπ᾽ ἐχείνης χινηϑή- 80 

1 χαὶ --- ἀνάγκη om. Καὶ 4 χειρότερα σαρχὸς Be ὃ ὅρα DEb 6 ἀπολεί- 

πεῖν Ὁ τὸν ἄχρονον E: corr. ἘΠ᾿ τοῦ] τῆς Β: τῶν ὁ Ἴ. ὡς] del. E? 

χατὰ γεγενῆσϑαι (7. 8)] εἰ τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν γενητὰ νομίζει καὶ mg. 1)" 8 αὐτὴν 

ἡμέραν E αὐτὰ D φϑαρῆναι)] post p ras. 1 litt. E 11 χαίτοι om. E 

ἰσόχρονον E?: ἰσοχρόνιον ec 12 tod (prius) om. E 13 προσχείμενα c 

14 ἐναντιολογίαις Ὁ παραβαλεῖν Β ᾿Αριστοτέλη Β 15 οὗτος D ἀντιο- 

λογίαν AB: ἐναντιολογίαν c οὗτος OM. ὁ ὥστε c: ὥστ᾽ a: om. ABDEb 

ἄνω ac: πρὸ ABDEb 16 ποταμοῦ Ὁ ἀναστέλλεσϑαι)] ἄνω χωρεῖ D ᾿Δριστοτέλη 

BE?: corr. ἘΠ’ 17 ἅπερ om. ὁ λέγειν DEb: μᾶλλον AB: αὐτὸν c 

μᾶλλον νομίζει ὁ αὐτόν. ἀλλὰ] ἄλλο ec 18 τὸ om. ὃ 20 ἐστιν E: ἐστι 

ABe el DEb: om. AB: ἅπερ el c ἀλλὰ Ὁ 21 δευτέρῳ] 284227 sq. 

23 χαὶ λέγειν] quia dicebat Ὁ: καὶ λέγοντι c; fort. διὰ τὸ λέγειν 24 ἀναπαύλης D: 

ἀναπαύλας E: ἀναπαύσεις AB: ἀναπαύσεως c nat avte— bis E, sed corr. 

25 αὐτὸς ὁ E φησί] 285 29 26 χαὶ περὶ κτλ.] 2928 18 sq. δὲ] δὲ ἐπιτάτ- 

τει Ὁ 27 μόνον BD: μόνων AKe χαὶ - τάξιν] in ras. E! 28 δὲ om. ὁ 

μετεχόντων OF © 
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σεται ἣ τὴν tomxyy, εἴπερ οὔτε γίνεται οὔτε φϑείρεται οὔτε αὔξεται οὔτε 8:0 

μειοῦται οὔτε ἀλλοιοῦται; εἰ δὲ χαὶ ἐν τῷ ὀγδόῳ, φησί, τῆς Φυσιχῆς 

ἀχροάσεως αὐτὸς ἔδειξεν, ὅτι τὸ οὐράνιον σῶμα πεπερασμένον ἐστί, 
τὸ δὲ πεπ περασμένον πεπερασμένην ἔχει δύναμιν, ἄπειρος δὲ ἽΝ χυχλο- 

΄ φορΐα, ἀνάγχη ὅρα αὐτὴν ὑπὸ ἀπειροδυνάμου αἰτίου δίδοσθαι: ἢ δὲ φύσις 8ῦ σι 

ἐν τ οὖσα τῷ πεπερασμένῳ πεπερασμένη χαὶ αὐτή ἐστιν. ἄλλο 
v ’ ~ , ~ 

ἄρα τι χαὶ κατ᾽ αὐτὸν τὸ χινοῦν τὸν οὐρανὸν τὴν χύχλῳ χίνησιν. πῶς 
, , ~ 

οὖν 2x μόνης πως ἐνταῦϑα δοχεῖ ey αὐτήν; ταῦτα οὖν ἐν τούτοις 
αἰτιώμενος αὐτὸς μὲν οὐχ ἀδύνατον εἶναί φησι τὴν αὐτὴν κίνησιν χαὶ ὡς 40 
(yal ~ - ΄ y / ΄ 

10 ὑπὸ ψυχῆς ἅμα χαὶ ὡς ὑπὸ φύσεως γίνεσϑαι. ὡς εἴ τις, φησίν, ἐπινοή- 
~ a ~ / pieey} + ¢ ΄ ΄ Ὅν \ , δ ~ 

σεις τῶν πτηνῶν τι ζῴων Ex εὐϑείας ὡς ETL TO χέντρον THY πτῆσιν 
ἡ νῶν " Ζ-,εὶ "ἡ 7 τὸ > ἢ 7 τὰ 4 nhc Ὁ me tujyvrc ποιούμενον: συντρέχει γὰρ τῇ φυσικῇ ῥοπῇ τοῦ σώματος ἣ τῆς ψυχῆς 

ὁρμή" τὸν δὲ ᾿ Αριστοτέλην νομίζει μὴ οὕτως ἔχειν ἐνταῦϑα καὶ τὴν ᾿Αλε- 45 

ξάνδρου ἐξήγησιν τοῦτο λέγουσαν ἀποσχευαζόμενος. χρὴ οὖν | ἀχοῦσαι 38a 
ii 1 ‘ \e | 

= = 2 led Ξ > ~ , 

15 τῆς Ee ττρ τς λέξεως, εἰς ἣν ἀποτεινόμενος ταῦτα πᾶντα γέγραφεν 
ἔχουσαν οὕτως" “adhd μὴν οὐδὲ ὑπὸ ψυχῆς εὔλογον ἀναγχαζούσης μένειν 
ἀΐδιον: οὐδὲ γὰρ τῆς ψυχῆς οἷόν τε εἶναι τὴν τοιαύτην ζωὴν ἄλυπον χαὶ 
μαχαρίαν. ἀνάγχη γὰρ χαὶ τὴν χίνησιν μετὰ βίας οὖσαν, εἴπερ χινεῖ φέ- 5 

ρξσϑαι πεφυχότος τοῦ πρώτου σώματος ἄλλως χαὶ κινεῖ συνεχῶς. ἄσχολον 

90 εἶναι χαὶ πάσης ἀπηλλαγμένην ῥαστώνης ἔμφρονος." τίς οὐκ ἂν ἀχηύσας 
τοῦ ᾿Αριστοτέλους χαὶ φυσικὴν τὴν κύχλῳ χίνησιν zat ἔμψυχον τὸν οὐρανὸν 
“λέγοντος ἐννοήσοι, ὅτι διὰ τούτων πρὸς ayia οὺς ἀποτείνεται τοὺς Ψυχιχὴν 10 

μὖνον λέγοντας τὴν χύχλῳ χίνησιν τὸ χατὰ ons ιν μὴ προσλογιζομένους; 
‘ 

\ σ " 

ἐπεὶ ὅ γε Πλάτων χαὶ ἐν Τιμαίῳ πρώτην αὐτῷ χατὰ τὴν φύσιν τὴν 

25 χυχλιχὴν χίνησιν ἀποδίδωσιν καὶ τότε τὴν μετὰ τῆς ψυχῆς. λέγει ὃ 

περὶ μὲν τῆς κατὰ φύσιν οὕτως" “χειρῶν δέ, αἷς οὔτε λαβεῖν οὔτε αὖ 15 
, ΄ » a ~ ~ 

τινα ἀμύνασϑαι χρεία τις ἦν, μάτην. οὐχ ᾧετο δεῖν αὐτῷ προσάπτειν οὐδὲ 
a~ 393 σ' ~ \ \ , c [4 LA \ Σ / 

ποδῶν οὐδὲ ὅλως τῆς περὶ τὴν βάσιν ὑπηρεσίας. χίνησιν γὰρ ἀπένειμεν 
αὐτῷ τὴν τοῦ σώματος οἰχείαν τῶν ἑπτὰ τὴν περὶ νοῦν χαὶ φρόνησιν μά- 

Sr ~ 30 Mota οὖσαν: διὸ δὴ χατὰ ταὐτὰ ἐν τῷ αὐτῷ nal ἐν ἑαυτῷ περιαγαγὼν 20 
3 Ἁ > \ >. a 4 3 \ 

αὐτὸ ἐποίησε χύχλῳ χινεῖσϑαι στρεφόμενον, τὰς 6& 26 ἁπάσας ἀφεῖλεν xat 

1 εἴπερ DEb: tnt ep A: ἥπερ Be 2 δὲ DEb: in ras. A: om. Be χαὶ om. A 

καὶ -- ἀχρο- (3)] post ἔδειξεν repet. E seq. ras. 4 litt.: corr. E? ὀγδόῳ] cap. X 

ὃ ἀπειροδυναμίας B αἰτίου DE: αἴτιον B: αἰτίας Ae δεδόσϑαι c 6 οὖσα 

om. ὁ καὶ] ἐστὶ καὶ De ἐστιν om. De ἄλλη B 10. 11 ἐπινοήσει E 

13 Ἀριστοτέλη BE: corr. E? οὕτω λέγειν ς 16 λέχουσαν A, sed corr. οὕτως 

ἔχουσαν D οὕτως] 284227—32 18 οὖσαν --- πρώτου (19)] mg. ἘΦ 

18. 19 χινεῖ φέρεσϑαι] κινεῖσϑαι c 19 ἀλλ᾿ ὡς E: corr. EB? κινεῖσϑαι B 

an 
20 οὔσας A: οὖσαν post lac. 2 litt. B 22 ἐννοήσαι Ec ψυχὴν E: corr. E? 

24 χατὰ τὴν] κατὰ D: thy κατὰ c τὴν (alt.) bis B 25 ἀποδίδωσιν AE: ἀποδί- 

δωσι BD ᾿ λέγει] Tim. 33d sq. 26 φύσεως AB 21 ἀμύνεσϑαι ΔῈ 

28 ὅλως Ab: ὅλης BDE τῆς] τὰς c 30 ταὐτὰ] e corr. D αὑτῷ EB 

παραγαγὼν B Ὁ] αὐτὸς B ἀφεῖλε BDEc 
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ἡπλανδο arremvadaco excivoy. en) RE che Wovue δε vevonos ue 5 ἀπλανὲς ἀπειργάσατο ἐχείνων. περὶ GE τῆς ψυχιχὴς TA0E γέγραφε wet 384 
a. 

ἐχεῖνα οὐ προδοχδιο: ἐπειδὴ χατὰ νοῦν τῷ ξυνιστάντι πᾶσα % τῆς ψυχῆς 

ξύστασις ἐγεγένητο, μετὰ τοῦτο πᾶν τὸ σωματοειδὲς ἐντὸς αὐτῆς ἐτεχτή- 25 

νατὸ χαὶ μέσον μέσῃ ξυναγαγὼν προσήρμοττεν. ἣ δὲ ἐχ μέσου πρὸς τὸν 

ὃ ἔσχατον οὐρανὸν πάντη διαπλαχεῖσα χύχλῳ τε αὐτὸν Zea dev περιχαλύψασα 
αὐτὴ ἐν αὑτῇ στρεφομένη ϑείαν ἀρχὴν ἤρξατο ἀπαύστου χαὶ ἔμφρονος 
βίου. 6 δὲ ᾿Δριστοτέλης τὸ ὑπὸ “Ψυχῆς ἀναγχαζούσης᾽᾽ κινούμενόν φησιν 30 

μήτε αὐτὸ “μένειν ἀΐδιον᾽᾽, εἰ παρὰ τὴν ἑαυτοῦ δηλονότι φύσιν ἀναγχάζοιτο 
ἄλλως αὐτὸ ΠΟΤ unre “ἄλυπον χαὶ μαχαρίαν᾽᾽ συγχωρεῖν εἶναι τὴν 

10 τοῦ χινοῦντος ζωήν. χαὶ ἀρχεῖ πάντα τὰ ὑπὸ τοῦδε τοῦ ἀνδρὸς εἰρημένα 

διαλῦσαι τὸ ᾿“ἀναγχαζούσης᾽ προσχείμενον. εἰ δὲ χαὶ τῷ σώματι χατὰ B 

φύσιν ἐστὶ ual τῇ νοερᾷ ψυχῇ ἣ κύχλῳ χίνησις, εἰχότως ἀΐδιόν ἐστι χαὶ 
μαχάριον χαὶ τὸ χινοῦν χαὶ τὸ χινούμενον. ϑαυμαστῶς δὲ οὗτος χαὶ τῶν 

τοῦ []λάτωνός ἐστι διαχορὴς ὥσπερ τῶν τοῦ ᾿Δριστοτέλους. τοῦ γὰρ 
15 Πλάτωνος χαὶ πρὸ τοῦ τὴν Ψυχὴν τῷ οὐρανῷ προσϑεῖναι τὴν ἐγχύχλιον 40 

αὐτῷ χίνησιν ἀποδόντος οὗτος ὅμως ὡς ψυχιχῆς μόνως ὑπ᾽ αὐτοῦ λεγο- 
μένης ἀπολογεῖται ὑπὲρ τοῦ [Πλάτωνος λέγων, ὅτι οὐχ ἔστι παρὰ φύσιν τῷ 

σώματι, ἐπειδὴ οὐχ ἔχει τινὰ ἄλλην χατὰ φύσιν, ὥσπερ οὐδὲ τῷ παντὶ 
5 

χήσ Ne ~ a5 ieee ae ἐστ Δ ΄ 2 \ PASS a ats ; > 4 
OW ODOEULE COTLAT) χινῆσις ἐστι TAPS φυσιν, ξπει 7a¢ χατα φυσιν εν 

\ 
20 τόπῳ χινεῖται. ταῦτα οὖν xal πρὸς αὐτὸν ῥητέον oe τοῦ ὑπεχχαύματης 

> 

7] ὅλου ἐρωτῶντα et χατὰ ούσιν 
i 9 

΄ v 

6 
ύ χει ταύτην, οὔτε χατὰ 

Ἁ ~ a“ ‘ 

τὶν αὐτῷ ἣ παρὰ φύσιν ἢ χύχλῳ χί- 38> 
» Vv. 

νησις. μὴ γὰρ ἔχον τινὰ χατὰ φύσιν, εἴπερ μὴ ε) 
΄ Δ  Ρ ΄ v \ ΄ TN δὲ τοῖσιν ΄ Vv. A) 

φύσιν αὐτῷ ῥητέον οὔτε παρὰ φύσιν ἀλλ ὑπὲρ φύσιν, ὡς εἴρηται. ἐπειδὴ 
0 ἘΞ X Vv ΄ \ > ee | e ~ ~ \ ~ “᾿ς ἢ ~ - 

OS GANTOY ἔχων. WS χαὶι AUTOS SPOR τοις περὶ τὴς AtLolotytos TOV 9 

lo qn οὐρανοῦ λεγομένοις ἀντιτάττεσθαι. οὐχ ἠρχέσϑη τοῖς ἐν τῇ [Περὶ οὐρανοῦ 

γεγραμμένοις ἀντιγράφειν, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸ ἐν τοῖς Μετεώροις ὑπὸ τοῦ 

᾿Αριστοτέλους λεγόμενον, ὅτι οὐχ ἔστι πύριος ὃ οὐρανός, χαὶ πρὸς τοῦτο 
> / Ἁ / »} κω 4 2 ’, δῶν 7, \ , 

ἀντιλέγων τὸ τρίτον αὐτοῦ βιβλίον ἐδαπάνησεν, οὐδὲν χωλύει χαὶ τούτων 10 

ὑποδεῖξαι τὸ σαϑρόν, καὶ μάλιστα ὅτι συμβήσεται ἡμᾶς μαϑεῖν, ποῖον πῦρ 

1 ἀπλανεῖς D τάδε DEb: τόδε ABe γέγραφε Db: γραφὲν ΑΒΈΪο: γράφει E? 

γέγραφε] Tim. 90 ἃ sq. 2 οὗ] αὖ ς ἐπεὶ δὲ ὁ ξυνιστάτη E: corr. E? 

3 ξύστασις A: σύστασις BDE ἐγεγόνει E τὸ peta Καὶ ἐν τοσαύτης AE: 

corr. ἘΠ: ἐν τοσαύταις Β ὃ. 4 ἐτεχτείνατο A: ἐτεχταίνετο c 4 μέσῃ] μέσης Β 

συναγαγὼν A, sed corr. Sc 6 αὐτὴ] ἀλύτως αὐτὴ Ὁ: αὐτή te ς αὑτῇ E?: 

αὐτῇ ABDE! 7 Ἀριστοτέλης) de caelo B 1 284427 φησι DE 9 ἄλλως] 
ἀλλ᾽ οὐχ ὡς c συγχωρεῖ ¢ 11 zat om. ABe 12 ἀίδιον Ὁ: ἀίδιος ABDE 

19 μακάριον b: μαχαρία ABDE 14 ἐστι] seq. ras. 1 litt. E 15 πρὸ] corr. ex 

πρὸς A: πρὸς B ψυχὴν om. AB 16 μόνως] αὐτῷ μόνως Ὁ 11 λέγων] 

-τν ὁ corr. E? 18 χατὰ] παρὰ Β 21 épw ceteris a bibliopega sublatis A: ὁρῶν- 

τα B ἐστὶν --- φύσιν om. Ὁ 21. 22 χίνησις 7 παρὰ φύσιν ἐστὶν αὐτῷ D 
φύσιν) mg. ἘΠ εἶναι ὡς ς 25 ἐν τῇ 

om. D 26 γεγραμμένης E: corr. E? ἀντιγραφὴ E πρὸς τὸ Om. E 

τὸ] postea add. A Metewpots] I ὃ 27 πύρειος D ταῦτα D 28 οὐδὲ 

22 ἔχων E ἔχοι Be 23 ἀλλ᾽ 

AB 29 ἀποδεῖξαι Ac μαϑεῖν ἡμᾶς DE 



~ 
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᾿ εἶναι τὸν οὐρανὸν ὁ ᾿Αριστοτέλης ἀποφάσχει, ποῖον δὲ ὃ Πλάτων ἐνδείχνυ- 78» 

ται τὸ τοῦ οὐρανοῦ πύριον, ποῖον δὲ οὗτος λέγων ὡς τῷ [[λάτωνι σύμ- 
φωνον οὐχ αἰσϑάνεται. τοῦ τοίνυν ᾿Αριστοτέλους εἰπόντος ἐν πρώτῳ τῶν 

be σ , \ κι τ . > \ σ΄ \ ~ » 

Μετεώρων, ὅτι, εἴπερ ἐχ πυρὸς ἦν ὃ οὐρανὸς ὅλος μετὰ τῶν ἄστρων, 
5 πάλαι φροῦδον ἣν ἕχαστον τῶν ἄλλων στοιχείων, οὗτος πρῶτον μὲν τὴν 

ὁμοίαν ἀπορίαν χαὶ τὸ ὑπέχχαυμα παρέχεσϑαί φησι μεῖζον τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ 

περιεχομένων ὑπάρχον" GAN οὐχ ἔστι, φησί, χαυστιχὸν οὔτε τὸ τοῦ ὑπεχ- 20 
χαύματος οὔτε τὸ οὐράνιον πῦρ, ἀλλὰ τὸ καυστιχὸν τὸ παρ᾽ ἡμῖν ἐστιν 
¢ . \ Ν᾿ \ \ > ΄ >. ΄ > - , 

ὑπερβολὴ πυρὸς ὃν χατὰ τὸν ᾿Αριστοτέλην. ἐν δὲ τούτοις ἐπιστῆσαι χρή; 
Ἁ 

10 ὅτι πᾶς ὃ λόγος αὐτῷ σπουδάζει πάλιν δὁμοφυὲς δεῖξαι τὸ οὐράνιον σῶμα t yor f . 
τοῖς ὑπὸ σελήνην, ὥστε χαὶ φϑαρτὸν ὁμοίως αὐτοῖς ἀποδειχϑῆναι. εἰ οὖν 35 
τὰ ὑπὸ σελήνην δρᾶν εἰς ἄλληλα χαὶ πάσχειν ὑπ᾽ ἀλλήλων χαὶ μεταβάλλειν 

εἰς ἄλληλα πέφυχε, δῆλον, ὅτι χαὶ τὸ οὐράνιον, εἴτε πῦρ εἴτε ἄλλο τι τῶν 
ὁμοφυῶν ἦν, πάσχειν ὑπὸ τῶν ὑπὸ σελήνην ἀνάγχη καὶ δρᾶν εἰς αὐτὰ χαὶ 

15 ἰσοσϑενὲς πρὸς αὐτὰ ὑπάρχειν. τοσαύτης οὖν οὔσης χατὰ μέγεϑος τῶν 
οὐρανίων πρὸς τὰ ὑπὸ σελήνην ὑπεροχῆς, ὅσην δείκνυσιν ἀστρονομία ση- 30 

μείου χαὶ χέντρου λόγον ἔχειν τὴν γῆν πρὸς τὰ ὑπὲρ τὸν ἥλιον δειχνῦσα, 
ἐὰν χαὶ τὸ ὑπέχχαυμα τῷ οὐρανῷ προσϑῶμεν εἰς τὴν τοῦ πυρὸς ὁλότητα, 
πῶς δυνατὸν ἰσοσϑενεῖν τι πρὸς αὐτὸ τῶν ὑπὸ σελήνην στοιχείων; πῶς δὲ 

90 οὐχ ἂν ῥᾳδίως ὑπ᾽ αὐτοῦ χρατηϑέντα τὰ ἄλλα φροῦδα παντάπασιν ἣν, οὐχὶ 3 

χαιόμενα (τοῦτο γὰρ οὐδὲ ᾿Αριστοτέλης ἐπήγαγεν ἐν τούτοις), ἀλλὰ μετα- 
βαλλόμενα εἰς ἐκεῖνο, ὁποῖόν ποτε ἂν ἦν: χαὶ μάτην πολλοὺς ἐν τούτοις 

ἐδαπάνησε λόγους δειχνύς, ὅτι αἱ τῶν στοιχείων ποιότητες οὐ πρὸς ἀνα- 
λογίαν ἐπαύξονται τοῦ ὄγκου τῶν σωμάτων, ἐν οἷς ἔχουσι τὸ εἶναι" οὐδὲ 40 

25 γὰρ τὸ μυριοπλάσιον, εἰ τύχοι, ὕδωρ μυριοπλασίονα τὴν ᾧῦξιν΄ ἔχει, ἀλλ᾽ 

δμοίως ψυχρὸς 6 ἀπὸ ϑαλάττης κύαϑος τῇ ὅλῃ ϑαλάττῃ. “ οὐχ ἐπέστησε 

γάρ, ὅτι, χἂν μὴ ἐπιτείνηται τὸ εἶδος ὡς μᾶλλον γενέσϑαι ψυχρόν, ἀλλὰ 
συμπλεονάζεται τῷ ποσῷ τοῦ ὄγχου, διὸ χαὶ δραστιχώτερον τὸ πλέον τοῦ 45 

ἐλάττονος. χαὶ μᾶλλον 6 ἐν μεγάλῳ οἰχήματι | ψυχρὸς ἀὴρ ψύχει τοῦ ἐν 391 
Aes) βξϑγαλῃ ἯΙ ὠχρὸς IP ψῦχε ame 

΄ , ~ ΄ ΄ a 

80 ἐλάττονι, xdv ἣ αὐτὴ ποιότης τῆς ψύξεως ἢ, xal ἧττον πάσχει τὸ μεῖζον 
" ν σ \ τῷ c ͵ Ἃ \ c VP c > ~ ἤπερ τὸ ἔλαττον, ὅπερ καὶ οὗτος ὡμολόγησε. xdv yap ἢ ἔξωϑεν ἐπεισιοῦσα 
ποιότης χαὶ ἐν ἐλάττονί ποτε μεγέϑει σφοδροτέρα ποτέ ἐστιν, ἀλλ᾽ ἥ γε ὅ 

\ la > , γ \ \ ΄ { ᾿Ὶ ~ ΄ 

χατὰ φύσιν ἀνάλογον ἔχει πρὸς τὸ μέγεϑος οὐ μᾶλλον γινομένη οὐδὲ 

1 ἀποφάσχει] axo— supra add. A 2 πύρειον Ὁ éyet Β: λέγειν ὁ 

2.3 συμφωνῶν D 3 αἰσχύνεται ὁ πρώτῳ] 940 42 7 παρασχομέ- 

νων B 8 τὸ (alterum) om. ὁ 9 δὲ] δὴ Ὁ 12 pr. χαὶ --- ἄλληλα (19) om. ὁ 

13 τι ἄλλο Ὁ 14 ὑπὸ (pr.)] ἀπὸ DE ταῦτα ὁ 15 ἰσοσϑενὲς E*b: -é¢ e corr. D: 

ἰσοσϑενεῖν ABE! 16.17 thy γῆν σημείου c 17 τὴν γῆν om. ὁ 19 τι om. E 

αὐτὸν E τῶν] mut. in τὰ ἘΠ στοιχείων} mut. in στοιχεῖα E* 22 ὁπόσον 

AB nai] χἂν AB πολλοῖς A 23 ἐδαπάνησα AB λόγον A, sed corr. 

25 τὸ om. ὁ τὸ ὕδωρ c υυριοπλάσιον D 20 ψυχρῶς A, sed corr. 27 μὴ 

om. D ἐπιτείνηται D: ἐπιτείνεται ABE 28 δραστηχότερον B 29. 30 ἐν ἐλάτ- 

tovt] ἐλάττονος E 30 πάσχῃ ς 31 εἴπερ AE: corr. A'E* ὡμολόγησεν E, sed 

corr. ἐπιοῦσα Ὁ 32 ποιότης DE*b: πιότης E!: ποσότης ΑΒ 

Comment. Arist. VII Simpl. de Caelo. 6 

—_ 
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5 i > > 

σφοδροτέρα, ἀλλὰ τῷ μεγέϑει, ἐν ᾧ ἐστι, συναυξομένη" διὸ χαὶ δυσπαϑέ- 39a 
στερά ἐστι τὰ μείζονα μεγέϑη χατὰ ποιότητα, διότι πλείων ἢ ποιότης ἐν 
τοῖς μείζοσιν: οὐ γὰρ χατὰ τὸν ὄγχον re ἀλλοιούμενα, ἀλλὰ χατὰ 10 

τὴν ποιότητα. εἰ οὖν ἐγγὺς ἀπειροπλάσιον τὸ οὐράνιον μετὰ τοῦ ὑπεχ- 

5 χαύματός ἐστι τῷ μεγέϑει χαὶ ἢ δύναμις τοσαυταπλασίων τῆς δυνάμεως, 
sib: > Ce ΄ Ω Ὕ - 4 τὰ , 77 ‘ ‘ > 

πῶς οὐ “ἱπάλαι φροῦδον ἕχαστον ἦν τῶν ἄλλων στοιχείων᾽᾽ χατὰ τὸν ᾿Αρι- 

στοτέλην ὑπ᾽ ἐχείνων μεταβληϑέν; χαὶ οὐ μάτην τὸ “Exactov” εἶπεν, 15 
ἀλλ᾽ ἵνα τὴν ὑπερβολὴν αὐξήσῃ τῆς ὑπεροχῆς.,, οὗτος ὃξὲ ἠρχέσϑη τῷ μὴ ih v ὑπερβολὴν αὐξήσῃ τῆς ὑπεροχῆς, κ οὗτος δὲ ἠρχέσϑη τῷ μὴ 
χαυστιχὺὸν ἐχεῖνο τὸ πῦρ εἶναι οὐχέτι τὸ ὅμοφυὲς χαὶ τὴν εἰς ἄλληλα 

10 μεταβολὴν αὐτῶν λογισάμενος. οἷα δὲ χαὶ ταῦτα προστέϑειχεν οὗτος 
΄ > i SS 3: ~ 2 ΄ 4 νυ, oe > 3 2 a) ‘ 

6 δυστυχῶς τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ λόγων ἀχηχοώς: ἀλλ ἐπειδὴ xat 

ἀπιστεῖν νομίζω τινάς, εἴ τις τῶν γράφειν ἐπιχειρούντων οὕτως ἀνάγωγος 20 

ἦν ὡς ταῦτα τος iv, ἀνάγχη μοι πάλιν αὐτὰ τὰ ὑπ᾽’ αὐτοῦ λεγόμενα 

παραγράφειν" “ὅτι γὰρ χαὶ ἣ πολλὴ τῶν οὐρανίων διάστασις χαὶ μάλιστα 
15 τῶν ane ἅπερ χαὶ μᾶλλον τῆς τοῦ πυρὸς οὐσίας εἶναι τοῖς ἀρχαιο- 

τέροις ἔδοξεν, ἀσϑενεστέραν ποιεῖ τὴν ἐξ ἐχείνων ἐγγινομένην τοῖς τῇδε % 

ϑερμότητα, σαφῶς ὁ ἥλιος δείχνυσιν ἐχεῖνα μάλιστα ϑερμαίνων, οἷς ἂν 
΄ pe. ee τα c 2 od a ~ 4 iO Ld > = 

πλησιαίτερος γένηται. τί οὖν ἢ ἐν τῇ ἀπλανεῖ σφαίρᾳ ϑερμότης, εἰ ϑερ- 

urs ἔτυχε φύσεως, εἰς τὰ περὶ γῆν τοσοῦτον διεστῶτα χατὰ ποιότητα 
20 δράσειεν; οὔτε γὰρ ἣ ἐξωτάτω εἰς τὰς ἐφεξῆς σφαίρας ὁμοίας οὔσας οὔτε 80 

ἐχεῖναι εἰς τὸ ὑπέχχαυμα χατὰ ποιότητα ποιεῖν ἐδύναντο" οὐ γὰρ πέφυχεν 
ὑπὸ τοῦ ὁμοίου πάσχειν τὸ ὅμοιον: ἔμενεν οὖν ἐπὶ τῆς ἑἕαυτοῦ φύσεως 
τὸ ὑπέχχαυμα μηδὲν ὑπὸ τῆς ἐν ταῖς σφαίραις ὑπομένον ϑερμότη- 

τος, οὐδὲ αὐτὸ τὸ ὑπέχχαυμα πλέον τι ἥπερ νῦν εἰς τὰ ἐντὸς ἔδρασεν 35 
ἊΝ 

χἂν εἰ τς ἣν τὰ στῶ: ἅπαντα, χαὶ μάλιστα ἐπειδὴ μηδὲ φλόγα 

χαυστιχήν, ὅπερ πολλάχις εἴπομεν, ἐχεῖνο τὸ πῦρ ὑποτίϑενται᾽᾽. ἐν τού- 

τῷ σι Ὡς τσ 

= = On) eee ee + Ξ ἣν σ ΄ aN NEN Ὲ } it is > Ohh 

τοῖς δῆλός ἐστιν οὗτος νομίζων. ὅτι ὃ ἥλιος διὰ τὸ πλησιάζειν ἡμῖν μᾶλλον 
5 ~ raw a \ ~ ~ c ~ {7 ΄ \ Ἀπ σ \ 

ἐν τῷ ϑέρει διὰ τοῦτο μᾶλλον ἡμᾶς τότε ϑερμαίνει, χαὶ δῆλον, ὅτι xal 40 
ΣΙ γι “λ cf ~ DAA th cg λ ie ok ν 2 L = 

υεσημβριάζοντα μᾶλλον ἡμῖν αὐτὸν νομίζει πλησιάζειν ἥπερ ἀνατέλλοντα 

80 ἢ δύνοντα: ϑερμαίνει γὰρ ἡμᾶς μᾶλλον μεσημβριάζων: χαὶ ἀγνοεῖ τοῦτο, 

2 μεγέϑει Ὁ χατὰ τὰς ποιότητας E πλεῖον E πιότης E: corr. E? 

3 nat ὄγχον A, Sed corr. πάσχει ta D 4 πιότητα E: corr. KE? 6 πῶς 

ob DEb: αὐτοῦ ABe 6. 7 ᾿Αριστοτέλην] Meteorol. A 3 340a2 7 ἐχεῖνον E: 
corr. E? 10 προστέϑηχεν A οὗτος om. E 12 ttc] corr. ex tt E? 

14 γράφειν Eb 16 ἐγγενομένην ABEc 17 ϑερμότητος A: ϑερμότητι E: corr. E? 
18 7 add. Ἐ2 19 τοσοῦτος A, sed corr. χατὰ τὴν ABc πιότητα E: 

corr. E? 20 Gpdcetev av? 21 ante χατὰ add. ὅμοιον dv mg. E? πιό- 

τὰ ἘΠῚ corr. ἘΠῚ ποιεῖν --- ὅμοιον (22}}] ὅμοιον E: δρῶσιν οὐ γὰρ πέφυχε τὸ ὅμοιον τη [ μ ρ γὰρ πέφ μ 
πάσχειν ὑπὸ τοῦ ὁμοίου mg. KH? ἠδύναντο Ὁ 22 ἔμεινεν BE%e 24 οὐκοῦν 

οὐδὲ Ὁ αὐτὸ] αὖ ο τῇ) corr. ex τῇ E? éxtos Ac ἔδρασε Be 

25 av om. Be χἂν om. A et] corr. ex ἢ E? πύρεια Ὁ μάλιστ᾽ Β 

k pa 
26 ὑποτίϑεται Bbe 29 μᾶλλον ἡμῖν DEb: μᾶλλον ἡμῖν A: ἡμῖν μᾶλλον B deinde 

rep. ἐν τῷ ϑέρει διὰ τοῦτο μᾶλλον ἡμῖν 6 lin. 28 AB 
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1 χαὶ om. Abe ὃ ὑμῶν E ὁρμωμένην Β πλησιέστερον Ὁ 4 γίνεσϑαι] 

SIMPLICII IN L. DE CAELO 1 ὃ (Arist. p. 27023) 83 
σ \ \ \ ~ ey7 ~ Ce nee as Η rae f , > ΄ ( 

ὅτι χαὶ πρὸς τὴν τοῦ ἡλίου σφαῖραν ἣ γῆ σχεδόν τι σημείου λόγον ἐπέχει, 39a 
σ Ὁ: ΄ τ \ 4 > \ ~ ~ b) ~ > ~ 

ὥστε χαὶ ἐλαχίστην εἶναι τὴν παράλλαξιν διὰ τοῦτο τῆς ἀχριβοῦς ἐποχῆς 45 
> ~ \ δ Ὁ ΚΟ Σ [. ~ φ / ~ oY ΄ ΄ © 

αὐτοῦ πρὸς THY VP ἡμῶν ὁρωμένην. πῶς οὖν τοσούτῳ TAY σιαίτερον 39» 

ἡμῶν ἢ πορρώτερον γίνεται ὥστε διὰ τοῦτο τοσαύτην γίνεσϑαι tod ϑέρους 

πρὸς τὸν χειμῶνα χατὰ ϑερμασίαν διαφοράν; ἀγνοεῖ δὲ xat, ὅτι, ὥσπερ 

xa Exdotyy ἡμέραν χαίτοι ἴσον ἡμῶν ἀφεστηχὼς 6 ἥλιος χατὰ πᾶσαν 
αὐτοῦ ϑέσιν ϑερμαίνει μᾶλλον ἡμᾶς ἐν ταῖς μεσημβρίαις διὰ τὴν τῶν ἀχτί- 

νων εἰς ἑαυτὰς μᾶλλον ἀνάχλασιν, οὕτως δὲ χαὶ ἐν τῷ ϑέρει πλησιάζων 
> ΄ ~ ~ > \ ~ \ \ e ~ ,ὔ Νὰ 2 — = 

οὐχ ἡμῖν μᾶλλον, ἀλλὰ τῷ χατὰ χορυφὴν ἡμῶν σημείῳ, χαὶ ἐν τῷ yet- 

υῶνι πάλιν ἀφιστάμενος αὐτοῦ τὴν χατὰ ϑερμότητα χαὶ ψῦξιν διαφορὰν 
τῶν ὡρῶν ἀπεργάζεται. ἀχούεις δέ, ὅτι χαὶ ϑερμὸν εἶναι τὸ οὐράνιον 
σῶμα νομίζων χαὶ ὁμοίᾳ ϑερμότητι τοῦ ὑπὸ σελήνην πυρὸς ἀδρανὲς αὐτὸ 

μόνον τῶν ἐν τῷ χόσμῳ σωμάτων εἶναί φησι" μήτε γὰρ τὴν ἀπλανῆ ὃρᾶν 

εἰς τὰς by” τῶν τοῦ οὐρανοῦ σφαίρας wits τὸν ὅλον οὐρανὸν εἰς τὸ 
ce ὑπέχχαυμα. “οὐ γὰρ ΠῚ ee ὑπὸ τοῦ ὁμοίου πάσχειν τὸ ae 

ἀλλὰ μόνον τὸ ὑπέχχαυμα εἰς τὰ ὕφ᾽ ἑαυτὸ Opa: χαὶ δῆλον, ὅτι, κἂν Cw- 

τιχή τίς ἐστιν ἣ τοῦ οὐρανοῦ ϑερμότης, ὡς οὗτος βούλεται, οὐ μεταδώσει 
ame UC. AN ΄ 3 ἐπῶν <3) - \ \ \ > ~ > ᾿ ¢ \ ε 

τοῖς ὑπὸ σελήνην αὐτῆς. πῶς δὲ τὸν μὲν ἀπλανῆ οὐρανὸν ϑερμὸν ὕπο- 

ϑέμενος ἀδρανῇ φησιν αὐτὸν παντελῶς, τὸν δὲ ἥλιον ϑερμαίνειν ἡμᾶς; 

χαὶ γὰρ χαὶ αὐτὸς χατὰ τὸν αὐτοῦ λόγον εἰς τὰς οὐρανίας οὐδὲν δράσει 

Bae “od γὰρ Bes ὥς φησιν, ὑπὸ τοῦ ὁμοίου πάσχειν τὸ ὅμοιον᾽᾿. 
=> 3 ? Lx > ~ 

τῇδε. ἀλλ apa οὐ ποιεῖ 

πὸ σελ ΤΠ ὃ τοῦτ τος 

a Q- ἀλλ οὐδὲ εἰς τὸ ὑπέχχαυμα, ὥστε οὐδὲ εἰς 

σ 
μέν τι χατὰ τὰς ἑαυτοῦ ποιότητας εἰς 

δὲ ὕπ᾽ αὐτῶν, ἢ μήτε ποιῶν μήτε πάσχων τὰς αὐτὰς ἔχειν ποιότητας χαὶ 
. ἢ 

a Q- co 

δμοφυὴς αὐτοῖς ὑπὸ τούτου λέγεται τοῦ χρηστοῦ; δῆλον δέ, ὅτι χατὰ τοὺς 
> 4 ΄ 7 > ~ L4 3 9\ \ ς / , > \ ΟΝ εἰρημένους ὕπ᾽ αὐτοῦ λόγους οὐδὲ τὸ ὑπέχχαυμα δράσει τι εἰς τὸν ἀέρα 

πλὴν χατὰ τὸ ἔσχατον ἑαυτοῦ μέρος τὸ πλησιάζον τῷ ἀέρι χαὶ ὁ ἀὴρ 
πάλιν χατὰ τὰ ἔσχατα. πῶς δὲ ὁ τὸν οὐρανὸν πρότερον στερρότερον χαὶ 

ἰσχυρότερον χαὶ χυριώτερον ὁμολογῶν νῦν πάντων ἀπέφηνεν ἀδρανέστερον; 
> , = ἈΝ aud, "A RHO > Pay Ὁ >. ~ LAs} [Ὁ = \ if = ait εἰπόντος δὲ τοῦ ᾿Αλεξάνδρου αἰτίαν εἶναι tod σώζεσϑαι χαὶ συμμένειν τὰ 

στοιχεῖα χαὶ μὴ φϑείρεσϑαι ὕπ᾽ ἀλλήλων τὴν τῶν δυνάμεων αὐτῶν ἰσό- 
΄ > 2 ΄ τητα, πολὺ δὲ ἂν ὑπερβάλλοι ὃ ἀήρ, εἰ μέχρι τοῦ τοις διήχοι, χαὶ 

πρὸς ταῦτα ἀντιλέγων οὗτος “᾿χαὶ ὀλίγον, φησίν, ἐνὸ oer ape πάνυ χατε- 

ψῦχϑαι ἣ τεϑερμάνϑαι xat πολὺν ἠρεμαιότερον.᾽ χαὶ δῆλον, ὅτι τὰς μὲν 
> , 9\ , \ > > / > / > ¢ 

ἐπεισάχτους ποιότητας οὐδὲν χωλύει χαὶ ἐν ὀλίγῳ σφοδροτέρας εἶναι. ὡς 

γίνεται E: corr. E? 10 τὴν om. D 12 αὐτῷ AE 19 φησὶν εἶναι D 

15 

18 

27 

29 

οὐ ---ὁπέχχαυμα (16) om. Ὁ 10 μόνον E*b: μένον ABE! ἑαυτῷ E 

ἑαυτῆς ὁ μὲν om. E οὐρανὸν om. E 20 οὗτος Ὁ αὐτοῦ 

DEb: αὐτὸν ABe οὐρανίους E 22 οὐδὲ (prius)] οὐδ᾽ ὁ εἰς (prius) 

om. Ὁ 23 τὰ] suprascr. A 24 ἔχει Be 25 τοῦ] τοῖς B χρηστοῖς B 

to (prius) om. D αὐτοῦ E τῷ ἀέρει (ἀέρι E*) τῷ (τὸ E*) πλησιάζον E 

ἀδρανέστατον Ac 31 χαὶ] ἢ Β 32 ὑπερβάλοι Ὁ 
6* 

os 
“9 

30 

35 

10 
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εἴρηται, χαὶ ἐν πολλῷ ἠρεμαιοτέρας, τὰς μέντοι χατὰ φύσιν τῷ ἀέρι προσ- 39> 
οὔσας ἀνάγχη τῷ μεγέϑει αὐτοῦ συμπαρατετάσϑαι χαὶ τὰς δυνάμεις τὰς 
φυσιχὰς χατὰ ταύτας λαμβάνειν, ἀλλ᾿ οὐχὶ χατὰ τὰς ἐπεισάχτους, χαὶ τὴν 
ἰσότητα τῶν δυνάμεων τούτων ἀχούειν χρή. εἰ τοίνυν ἀὴρ ἣν ἁπλῶς τὸ 45 

5 ὑπὲρ τὴν γῆν ἄχρι τοῦ οὐρανοῦ πᾶν, πῶς Av ἣν adlatoryov τοῖς ἄλλοις 40a 
στοιχεῖον; ἣ πῶς ἰσοδύναμα τὰ ἄλλα ἣν αὐτῷ τοσαύτην ὑπεροχὴν ἔχοντι 
χατὰ τὸ μέγεϑος: xdv γὰρ μὴ ἰσομεγέϑη τὰ στοιχεῖά ἐστιν, ἀλλ᾽ ἔχειν 
τινὰ χρὴ πρὸς ἄλληλα λόγον εὐάρμοστον, εἰ δὲ ὁ οὐρανὸς ὅλος καὶ 
τὸ ὑπέχχαυμα πῦρ ἦν, τίς ἂν εἴη τῶν ἄλλων πρὸς ταῦτα λόγος κατὰ μέ- 5 

10 γεϑος ἢ τῆς γῆς πρὸς τὸ ἀπὸ γῆς ἄχρι τοῦ οὐρανοῦ χύμα τοῦ ἀέρος: 

ἐπεὶ δέ, οὐχ οἶδα ὅπως, τὰ [Πλάτωνος ἀρέσχειν τούτῳ δοχεῖ μήτε διδασχά- 

λων ἐν αὐτοῖς. ὥς φασι, τυχόντα μήτε αὐτὸν φιλομαϑῶς ἐζητηχότα τὸν 

τοῦ [Πλάτωνος νοῦν χαὶ διὰ τοῦτο νομίζοντα ποτὲ μὲν ταῖς αὑτοῦ φαντα- 10 

σίαις συνάδειν τὰ [Πλάτωνος, ποτὲ δὲ τοῖς ᾿Αριστοτέλους ἐναντιοῦσϑαι, 
15 ἴδωμεν, τίνα χαὶ νῦν τῶν Πλάτωνος παρατίϑεται. “Πλάτων, φησίν, οὐχ ἐκ 

πυρὸς μόνου τὰ οὐράνια σώματα ὑπέϑετο, ἀλλὰ πλείστου μάλιστα μετέχειν 
τοῦ τοιούτου πυρός, ὃ χαὶ τῶν λοιπῶν στοιχείων τὴν μῖξιν εὐχραεστέραν 15 

ποιεῖ, πάσης μέν, φησίν, ἀπὸ πάντων τῶν στοιχείων τῆς λεπτομεροῦς χαὶ 
χαϑαρωτάτης οὐσίας χαὶ εἴδους πρὸς τὰ λοιπὰ λόγον ἐπεχούσης εἰς τὸ 

90 τῶν οὐρανίων σωμάτων ἀποχριϑείσης σύγχριμα, τῆς δὲ ὑλιχωτέρας αὐτῶν 

χαὶ ἵνα οὕτως εἴπω τρυγώδους μοίρας ὑποστάσης ἐνταῦϑα, χαὶ τὰ ἄστρα 20 

δὲ χαὶ τὸν ἥλιον ἐχ τοιούτου πυρὸς εἶναι Πλάτων βούλεται. εἰ τοίνυν 
ἀπὸ τῆς λεπτομεροῦς χαὶ χαϑαρωτάτης τῶν στοιχείων οὐσίας ὃ οὐρανὸς 
συνέστη χαὶ εἴδους λόγον ἐχούσης ὡς πρὸς ὕλην καὶ τρύγα τὴν τῶν ἐν- 

τῷ σι ταῦϑα στοιχείων οὐσίαν. πῶς ὁμοφυῇ τοῖς ἐνταῦϑα τὰ οὐράνια νομίζει 2% 

yor ὁμοίως φϑαρτά, τάχα δὲ καὶ ἔτι μᾶλλον, εἴπερ τούτων ἢ ὁλότης 
ἄφϑαρτος δείκνυται; εἰ γὰρ ἢ ἄλλου φϑορὰ στοιχείου μεταβολή ἐστιν εἰς αφύσρτης GELAVUTAL, ε (2p ἢ 90 φὕορ χξιου μεταρολῃ) εις 

ἄλλο χαὶ γένεσις ἄλλου. πῶς δυνατὸν φϑαρῆναι τὸ τοιοῦτον μηχάνημα: 

ἀλλ ἢ μὲν τοῦ οὐρανοῦ χαταφρόνησις διχαία τις ἔστω τιμωρία τοῖς εἰς 80 
30 ϑεὸν ἠσεβηχύσιν. ὃ δέ γε ΠΙλάτων πάντα μὲν τὸν χόσμον ἐχ τῶν τεσσάρων 

στοιχείων συνεστάναι φησὶ τὸ μὲν δρατὸν ἐχ τοῦ πυρὸς ἔχοντα, τὸ δὲ 

ἁπτὸν ἐχ τῆς γῆς. τῶν δὲ μέσων στοιχείων εἰς ἐναρμόνιον σύνδεσιν τῶν 
ἄχρων γεγενημένων, ἀλλὰ τὸν μὲν οὐρανὸν Ex τοῦ καϑαρωτάτου τῶν στοι- 3% 

Ι ἠρεμαιωτέρας A ἀέρει E, sed corr. 2 αὐτὰς E συμπαρατάττεσϑαι EB: 

συμπαρεχτείνεσθαι Ἰὼ" τὰς (pr.) om. D 5 πᾶν, πῶς Eb: οὐ πάντως ABDe 

6 στοιχείοις ἐ τὰ] in ras. B τὸ om. D 9. 10 xatd μέγεϑος om. Ὁ 

10 ἀπὸ] ἀπὸ τῆς Ὁ 11 oi D τοῦτο A, sed corr. 12 φησί eb 
ἐξητηχότα E: ἐξηταχότα D supraser. ζητὴ m. 2 13 αὐτοῦ BDE 16 πλείστοις 

E: corr. E? 17 εὐχραεστέραν)] post -a- ins. τ D! 18 λεπτοτέρας D 

19 χαὶ εἴδους om. ὁ λοιπὰ εἴδους c 20 σύγχριμα] -xp- e corr. Ὁ δ᾽ 

21 τριγώδους A ὑποστάσης)] -ἡ- e corr. ἘΠ χαὶ] χατὰ Β 22 δὲ om. D 

ἐχ] ἐκ τοῦ E 23 ἀπὸ om. E: éx KE? 24, 25 ἐνταῦϑα DE: ἐντεῦϑεν ABe 

27 στοιχείων E 28 φϑαρῆναι) -ἢ- e corr. E! 29 ἡ] εἰ ΑΒ 91 συνεστάναι 

στοιχείων D φησίν E 
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χείων καὶ εἴδους λόγον ἐχόντων συστῆναί φησι τὸ ἄχρον τῆς σωματιχῇς 40a 

ἐπέχοντα φύδετς; διὸ χαὶ ἀΐδιός ἐστιν χαὶ ϑεῖος, ὅτι τὰ πάντων ἀχρότατα 

ἀίδια χαὶ ϑεῖα ἅτε τοῖς ϑεοῖς ἀνειμένα τοῖς πάντων ἀχροτάτοις" τοιγαρ- 
οὖν χαὶ ot πρῶτοι vot ϑεῖοι χαὶ at πρῶται ψυχαί: οὕτως οὖν χαὶ σώματα 40 

ὅ τὰ πρῶτα, χαὶ χίνησιν διὰ τοῦτο τῆς χατὰ τόπον πρώτης οὔσης πρώτην 
ἐν αὐτῇ τὴν χυχλοφορίαν ἐχληρώσατο χαὶ τοῖς ἄλλοις ταύτης γέγονεν 
αἴτιος. ἐχ πλείστου δὲ πυρὸς τὸν οὐρανὸν ὃ IThatwy λέγει, διότι τριῶν 45 

ὄντων εἰδῶν τοῦ πυρὸς κατ᾽ αὐτὸν ἀνϑραχός te χαὶ φλογὸς χαὶ φωτὸς 
éx tod χαϑαρωτάτου | χαὶ φωτεινοτάτου μάλιστα συνέστηχε φωτός. ὡς 40> 

10 γὰρ τῶν ὑπὸ σελήνην χαλουμένων στοιχείων ἕχαστον συνέστηχε μὲν ἐχ 
τῶν τεσσάρων τῶν ἁπλῶν χαὶ ἀληϑῶς στοιχείων, οὐσίωται δὲ χαὶ χα- 

ραχτηρίζεται χαὶ χαλεῖται χατὰ τὴν τοῦ ἑνὸς ἐπιχράτειαν, οὕτως χαὶ ὃ 5 

οὐρανὸς ἐχ τῶν δχροτήξων συνεστὼς τῶν τεσσάρων στοιχείων χατὰ τὸ 

χρεῖττον τῶν ἄχρων οὐσίωται φωτεινότατος χαὶ oe, αἀποτελεσῦείς, 

15 διὸ χαὶ Ὄλυμπος ἀνευφημεῖται. ὅτι γὰρ χαὶ τῶν ὑπὸ σελήνην χαλουμέ- 

νων στοιχείων τά τε ὅλα χαὶ τὰ μέρη οὐχ ἔστι χυρίως ἁπλᾶ. δτλον μὲν 10 

χαὶ ἐκ τῆς αἰσϑήσεως. ἣ γὰρ γῆ συνέχεται μὲν χαὶ οὐ χατατέϑραυσται 

διὰ τὸ ἐν αὐτῇ ὕδωρ, κέχρωσται δὲ χαὶ ἀνεζωπύρηται διὰ τὸ πῦρ, πλήρης 
δέ ἐστιν ἀεὶ τῷ χενῷ χώραν οὐ διδοῦσα, χἂν ἀπορρέῃ: διὰ τὴν τοῦ ἀέρος 

20 παρείσδυσιν, δ ὃν χαὶ ἕστηχεν ὀρϑὴ χαὶ ἀνέχεται py πεπτωχυῖα: οὕτως 

δὲ χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἔστιν ἰδεῖν. δῆλον δὲ χαὶ ex τῆς στοιχειώδους 15 

φύσεώς ἐστι τὸ λεγόμενον. τὰ γὰρ στοιχεῖα, χαϑὸ ies ἐστιν, ὥσπερ 
χαὶ τὰ τοῦ λόγου εἴχοσι τέσσαρα στοιχεῖα, xa! αὑτὰ μὲν οὐδαμοῦ ἐστι, 

δ ἀλλήλων δὲ ἀεὶ χεχωρηχότα τὸ σύνϑετον ἀποδίδωσι. χαὶ γὰρ ὥσπερ 

25 τὰ μέρη τοῦ λόγου ἐστὶ χαὶ xa? αὑτὰ εἶναι οὐ δύναται μέρη ὄντα, οὕτως 20 

χαὶ τὰ στοιχεῖα, τοῦ συνθέτου ἐστὶ χαὶ δ ἀλλήλων ἀεὶ χεχώρηχε χαὶ 
οὐδέποτε xa? αὑτὰ ὑφ Seay ἀλλήλοις ὃὲ πρῶτον συναναχραϑέντα χαὶ 

KAT ERY ἑνὸς εἰδοποίήϑέντα οὕτως ὡς ἀπὸ ἁπλῶν τῶν χατ᾽ ἐπι- 
χράτειαν χατὰ δευτέραν σύνϑεσιν τά τε ζῷα χαὶ τὰ φυτὰ χαὶ τὰ τούτων 2% 

80 συνιστῶσιν μέρη τὴν ἀρχέγονον ἐν τοῖς ἑαυτῶν αἰτίοις ἕνωσιν τῇ πρὸς 

ἄλληλα ἀεὶ συμφύσει διασώζειν φιλονειχοῦντα. ἀλλὰ πῶς ὃ ᾿Αριστοτέλης 

1 λόγων A ἔχοντος Ὁ 2 ἐστι BDEe 3 ϑεοῖς] ϑείοις D 4 νοῖ] supraser. ἘΠ: vot 

καὶ A ϑεοὶ E: corr. E* 5 οὔσης] corr. ex οὐσίας Ὁ 6 ἐν αὐτῇ ἤτοι ς 

7 λέγει DEb: εἶναι λέγει ABe 9. συνέστη xat Β: συνέστη c φωτὸς BDEb: om. Ac; 

fort. τοῦ φωτὸς 10 ὃ χαλουμένων Ὁ 11 τῶν (prius) om. D τῶν (alterum) DE: 

om. ABe ἁπλῶς Be 12 οὕτως A: οὕτω BDe et seq. ras. 1 litt. E 

14 οὐσιοῦται E φωτινότατα Β 11 χαὶ (prius) DEb: om. ABe χατέϑραυ- 

σται Ὁ 18 χέχρωσται Β πλήρης} ἡ e corr. E? 19 χάριν E: corr. E? 

ἀπορρέῃ] - e corr. EK? τοῦ om. Ὁ 22 ὥσπερ -- τέσ- (23)] in ras. KE! 23 τὰ εἴ- 

χοσι τέσσαρα E: τὰ χὸ D: χατὰ τέσσαρα A: χατὰ τεσσάρων Β : χαὶ τὰ τέσσαρα be 

στοιχείων Β χαϑ᾽ -- ἐστι] χαϑὸ στοιχεῖα ἐστὶν E: χαϑ᾽ αὑτὰ μὲν odx εἰσὶ E? 

24 ἀποδίδωσιν E 20 εἶναι] m. sec. E δύνανται DE οὕτως A: οὕτω 

BDEc 26 ἐστὶ] seq. ras. 1 litt. E post ἀεὶ del. ἐκ Ὁ 28 ἀπὸ DE: ὑπὸ ABe 

30 συνιστῶσι BEc: συνιστᾶσι D τῇ] corr. ex thy E? dl φιλονιχοῦντα B 

——— 
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ἐναντίως δοχεῖ τῷ Πλάτωνι διατάττεσϑαι περὶ τὴν τοῦ οὐρανίου σώματος 40> 
οὐσίαν μήτε σύνϑετον αὐτὸ συγχωρῶν εἶναι, μήτε δὲ ἁπλοῦν, ὡς πῦρ ἢ 30 
ἄλλο τι τῶν τεσσάρων χαλουμένων στοιχείων; ἢ τάχα τῶν ἀσεβῶν τούτων 
ἀνϑρωπίσχων προεμαντεύσατο τὴν γιγαντιχὴν χατὰ τῶν οὐρανίων ἀπόνοιαν 

[δ καὶ διὰ τοῦτο παντελῶς αὐτὸν ἐξῃρημένον τῶν ὑπὸ σελήνην χαὶ ϑείαν 

ἔχοντα πρὸς αὐτὰ τὴν ὑπεροχὴν ἐννοεῖσϑαι βουλόμενος χαὶ τῶν ὀνομάτων ὃῦ 

| ἀπέσχετο τῶν εἰς ὁμοιότητα χαϑέλχειν αὐτὸν ἐπιχειρούντων; διὸ xat τῶν 
᾿ συνθέτων αὐτὸν τῶν ἐνταῦϑα χαὶ τῶν ἁπλῶν ὑπερήδρασεν: ἐπεὶ ὅτι ye 

χατὰ τὰς ἐννοίας αὐτὰς οὐ διηνέχϑη πρὸς τὸν Ιλάτωνα μαϑεῖν ἔστιν 
10 ἐννοοῦντα, ὅτι χαὶ αὐτὸς ὁρατὸν εἶναι χαὶ ἁπτὸν πάνυ ἂν ῥᾳδίως τὸν οὐρα- 40 

vov ὁμολογήσεις. τὸ μὲν γὰρ δρατὸν xal ἡμῖν πρόδηλον ἀξιουμένοις ὁρᾶν, 
ὅτι δὲ χαὶ ἐφάπτονται ἀλλήλων τὰ οὐράνια σώματα, πρόδηλον. εἰ οὖν 
τὸ μὲν ὁρατὸν ὑπάρχει διὰ τὰ χρώματα, τὰ δὲ χρώματα φωτεινοῦ τινός 
ἐστιν ἀπαυγάσματα, τὸ δὲ ἁπτὸν διὰ τὴν τῆς γῆς ἀντιτυπίαν, πῶς οὐχ 4Ὁ 

15 ἂν συγχωρήσοι καὶ ᾿Αριστοτέλης χαὶ πῦρ εἶναι ἐχεῖ χαὶ γῆν χαὶ δηλονότι 
χαὶ τὰ | μέσα τούτων ἄχρων ὄντων χαὶ δεομένων πάντως ὑεσότητος; 415 
GAX οὔτι Ye ταύτην τὴν γῆν οὐδὲ τὸ πῦρ τοῦτο, ὧν τὰ μέρη χαὶ ἀπο- 

σπᾶται παρὰ φύσιν διατιϑέμενα χαὶ xat εὐϑεῖαν χινεῖσϑαι πέφυχε διὰ τὸ 
or ἑαυτῶν ἀτελές. τοιγαροῦν τὴν τῶν οὐρανίων πρὸς τὰ ὑπὸ σελήνην OTEp- 

20 οχὴν ἀπὸ τῆς χατὰ τὰς χινήσεις ταύτας τὰς ἀτελεῖς διαφορᾶς ἔλαβεν, 

ἵνα ual γῆς ταύτης χαὶ πυρὸς τούτου χωρίσῃ τὰ οὐράνια, ὧν xdv τὰ 

ὅλα μένῃ χατὰ φύσιν, ἀλλὰ τά γε μέρη χαὶ παρὰ φύσιν ποτὲ διατίϑεται. 
+ ὡς ἀτελῶν τῶν ὑπὸ σελήνην σωμάτων χαὶ ὡς τοῖς οἰχείοις χαὶ τοῖς 10 

ἑαυτῶν χρείττοσιν ἐπιπιπτόντων τὴν xat εὐϑεῖαν λέγει χίνησιν, χαὶ ἐν τοῖς 

τελευταίοις ταύτης τῆς πραγματείας χαὶ ἐν τοῖς Περὶ γενέσεως δηλοῖ. εἰ- bo σι 

΄ Ay δῶν > ~ \ 5 \ > ~ ΄“- \ ~ 3 

xOTWS οὖν οὐδὲ 2x πολλοῦ πυρὸς αὐτὸν εἶναι συγχωρεῖ τοῦτο τὸ πῦρ ἀπο- 
φάσχων τὸ μεταβάλλον εἰς ἑαυτὸ τὰ ἄλλο, διό “εἴπερ ἐκ πυρὸς ἐχεῖνα 16 

΄ , ΄ “ΟΝ Ἃ > σ ~ we > 5» , Oo 

συνειστήχει, φησί, πάλαι φροῦδον av ἣν Exactov τῶν ἄλλων. ἐπεί, ὅτι 

χαὶ αὐτὸς χατ᾽ ἐπιχράτειαν ἑνὸς τῶν ἁπλῶν οἴεται χαὶ τὰ ἐνταῦϑα χαλού- 

80 μενα στοιχεῖα εἰδοποιεῖσϑαι. οἶμαι δὲ χαὶ τὸν. οὐρανόν, δῆλόν ἐστιν, ἐξ ὧν 
πολλαχοῦ τὰς ἁπλᾶς χινήσεις, περὶ ὧν ὃ λόγος αὐτῷ, οὐ τὰ ἁπλᾶ μόνα 90 

τῶν σωμάτων χινεῖσϑαί φησιν, ἀλλὰ χαὶ τὰ σύνϑετα χατὰ τὸ ἐπιχρατοῦν 
> ~ " ~ x TaN > ΄ ~ ΄ ΄ ΄ \ ἐν τῇ μίξει. πῶς οὖν αὐτὸν ἐναντία τῷ []λάτωνι λέγειν ἐν τούτοις φαμὲν 

2 αὐτὸ om. E: αὐτὸν D ὦ (ἡ τὸν ὄντως ἀσεβῆ Σιμπλίχιον ὅτι χαὶ τὸν ᾿Δριστοτέλην 

ὃ στοιχείων συντεϑειμένον τὸν οὐρανόν mg. D ve SEAL, See Po PA ἢ = οἴεται δοξάζειν Ex τῶν ἀχροτήτων τῶν 

4 τῶν] τὴν τῶν E 8 ὑπερηϑρισεν c 11 ὁμολογήσειεν E ἀξιουμένοις E: ἀξιοῦ- 
σιν E? 12 δὲ] postea add. A ἐπάπτονται B πρόδηλον] φανερὸν c 

οὖν] τοίνυν ec 13 τὰ δὲ χρώματα om. B 15 συγχωρήσαι ὁ ᾿Αριστοτέ- 

λει Β 10 δυομένων E: corr. E? πάντως DEb: πάντων ABe 117 οὔτι] 
inter οὐ et τι ras. 4 litt. E οὐδὲ] xat E 20 ἀπὸ DEb: xat ἀπὸ ABe 

21 χωρήσει E 22 μένῃ] -Ὦ 6 corr. E: μένει A ὃ ἀτελῶν [οὖν] c; locus 
desperatus 24 χαὶ] ὡς ς 25 πραγματείας] IV 3? Περὶ γενέσεως] II 10? 

πολλοῦ] comp. dubio A 28 συνιστήχει A: συνεστήχει Ὁ φησὶ] Meteorol. A ὃ 

9404] 29 ἑνὸς DEb: ἐχ ABe 31 αὐτοῦ ABe μόνον ὁ 



SIMPLICI IN L. DE CAELO 13 [Arist. p. 27003] 87 

\ \ \ \ ~ > »ν γ Ὁ ΄ ΄ τ τον \ > » 
τὸν μὴ περὶ τῶν αὐτῶν τὰ ἐναντία λέγοντα: καὶ ἵνα τὴν ἐμὴν ἔννοιαν 41: 

7 ~ B) . , ΄ 

εἴπω, δοχεῖ μοι xa τούτοις ταὐτὸν πεπονϑέναι πάϑος ὃ ᾿Αριστοτέλης, ὅπερ % 
\ > \ ~ 9. ed / { \ N b] > " / ‘ \ . Pe ς, > 

χαὶ ἐπὶ τῶν ἰδεῶν πέπονθεν: xat yap ἐπ᾽ ἐχείνων τὸ μὲν αἰτίας εἶναι 
, πὸ ~ ~ . ~ , μ. 

πάντων ἐν τῷ Dew xat διαχεχριμένας ταύτας σαφῶς φαίνεται δεδωχώς, 

<x 
ae Ξ ὯΝ \ > ΄ Ἁ “ τ Ἂ 2 ~¢ a) S\ 2 ~ >. 

5 εἴπερ διττὴν εἶναί φησι τὴν τάξιν τὴν μὲν ἐνταῦϑα, τὴν δὲ ἐν τῷ δημι- 
- ΟὟ ’ , ) 2 ae ΄ s ‘ Ἁ ded pay — 2 tg ~ Ξ 

ουργῷ xal ταύτην ἀπ᾽ ἐχείνης, ὡς διττὴν τὴν τάξιν τὴν μὲν ἐν τῷ στρα- 30 
ΑΙ ~ ‘ a\ ’ ~ LS \ Ἁ c ὮΝ a aaa ς Be sx 

THD, τὴν GE ἐν τῷ στρατοπέδῳ χαὶ τὴν ἑτέραν gx τῆς ἑτέρας: ὅπου 
ἊΝ ΄ ] ~ ΄ Ν᾿ τῷ IP ΄ > ΄ ~ ad 

δὲ τάξις, ἐχεῖ πάντως χαὶ διάχρισίς ἐστι. τὸ μέντοι τὰς αἰτίας τοῖς αὐτοῖς 

ὀνόμασι τῶν τῇδε χαλεῖν παρῃτήσατο, ἀνϑρωπον ἢ ἵππον 7 τι ἄλλο τῶν 
10 ἐνταῦϑα, διὰ τὸ ῥᾳδίως τοῖς ὀνόμασιν συνεχτρέχειν τῶν πολλῶν ἀνϑρώπων Ὁ 

τὰς φαντασίας. οὕτως ὃὲ χανταῦϑα τὸ μὲν ἐκ φωτεινῇῆς χαὶ ἁπτῆς οὐσίας 

συνεστηχέναι χαὶ αὐτὸς ἂν εἴποι χαὶ ἐπιχρατεῖν τὸ φωτεινόν, οὐ μέντοι ἐχ 
~ 5 “Ο ’ 5 >) > ~ ἫΝ ΄ ΄ . ~ ¢ ~ 5 \ ‘ 

τῶν ἐνταῦϑα τοιούτων, ἀλλ ex τῶν ἀχροτήτων, ὡς δηλοῖ ϑεῖον αὐτὸ χαὶ 
~ ΄ > > Ἐς ἂν > v oO .~ σ > v ΄ 

πρῶτον λέγων, ἐν οἷς φησιν" “εἴπερ οὖν ἔστι τι ϑεῖον, ὥσπερ οὖν ἔστι, χαί 40 

15 τὰ νῦν εἰρημένα περὶ τῆς πρώτης οὐσίας τῶν σωμάτων εἴρηται χαλῶς. 

χαὶ διὰ τοῦτο χαὶ πέμπτην οὐσίαν ὀνομαζειν αὐτὸ συνεῖδεν, ἵνα τὰς περὶ 

. 

αὐτοῦ ἐννοίας ὡς παντελῶς ἐξῃρημένου τῶν ἐνταῦϑα προβάλλωμεν. ὅτι 

δὲ οὐδὲ τοῦτο τῆς [Ιλάτωνος ἀπάδει παραδόσεως, ὑπέμνησα καὶ πρότερον 45 

ἐχ τοῦ χαὶ τὸν [ἰλάτωνα ἄλλοις μὲν σχήμασι τὰ ὑπὸ σελήνην στοιχεῖα διαζω- 

90 γραφῆσαι τὸν δημιουργὸν εἰπεῖν, ἄλλῳ δὲ τὸ οὐράνιον σῶμα. χαὶ μέντοι χαὶ 41ν 
ἐχ τῶν ὑπὸ Ξενοχράτους περὶ τούτων ἱστορηϑέντων, ὧν οὐδὲν ἂν εἴη χεῖρον 
χαὶ νῦν ὑπομνῆσαι, ἐν τοῖς [Περὶ tod []λάτωνος βίου γεγραμμένοις ὧδε: 
“τὰ μὲν οὖν ζῷα πάλιν οὕτως διῃρεῖτο εἰς ἰδέας τε καὶ μέρη πάντα τρό- 5 

Tov διαιρῶν, ἕως εἰς τὰ πάντων στοιχεῖα ἀφίκετο τῶν ζῴων, ἃ δὴ πέντε 

25 σχήματα καὶ σώματα ὠνόμαζεν, εἰς αἰϑέρα χαὶ πῦρ χαὶ ὕδωρ χαὶ γὴν χαὶ 
ἀέρα. καὶ ταῦτα μὲν ἀρχείτω περὶ τῶν [᾿λάτωνί τε χαὶ ᾿Αριστοτέλει ὃο- 

χούντων ἐν τοῖς προχειμένοις, εἴ τι ἀρὰ τῶν ἐχείνοις ἀρεσχόντων τοῖς ϑείοις 10 

ἀνδράσι δέδωχεν 6 ϑεὸς ἐννοεῖν. 

Πρὸς δὲ τοῦτον πάλιν ϑέρμότητάς τε χαὶ ψυχρότητας, ξηρότητάς τε 
80 χαὶ ὑγρότητας χαὶ μαλαχότητας χαὶ σχληρότητας χαὶ τὰς ἄλλας ἁπτὰς χα 

παϑητιχὰς ποιότητας ἐν τῷ οὐρανῷ τιϑέναι φιλονειχοῦντα ῥητέον, ὡς, ε 
μὲν ποιεῖν εἰς τὰ τῇδε χαὶ πάσχειν ὑπὸ τῶνδε πεφύχασιν αἵ τοῦ οὐρανοῦ 

1 μὴ om. ΑΒ: μηδὲ be τῶν om. D 2 ταὐτὸ Ὁ 3 χαὶ (prius) DEb: om. 
ABe πέπονθε Ὁ 4 διακεχριμμένας Β, sed corr. 10. ὀνόμασι E 

συντρέχειν ὁ: ἐχτρέχειν Β 11 οὕτω δὴ D ἐχ τῆς Ὁ 14 φησιν] de caelo 

A 3 270610 οὖν om. D ut Arist. vulg.: καὶ ο 17 ἐξηρημένου DEb: ἐξηῃρημένας 

ABe προβάλλομεν E 18 δὲ] suprascr. E? τῆς τοῦ E παραδόσεως 

ἀπάδει Eb ὑπέμνησε E 19 στοιχοῦν B 20 ἄλλο B: ἄλλως E? 24 εἰς 

ept τῷ DE!: 

ρᾶσιν αὶ 

Ο 

τὰ] εἰς * A: εἰς τὸ Β στοιχεῖον Β 20 ἀρχεῖ τῶν D: ἀρχεῖ τῷ Ὁ" 

παρὰ τῶν HK? 27 εἰ] corr. ex τῶ μὴ E? τῶν] τῶν ἐν Ὁ 28 ἀν 

δέδοχεν E: corr. E? 29 ϑερμότητας DEb: ϑερμότητα ABe ψυχρότητας ξηρό- 

τητας DEb: ψυχρότητα ξηρότητα ABe 30 ὑγρότητας DEb: ὑγρότητα ABe 

μαλαχότητας καὶ σχληρότητας DEb: μαλαχότητα καὶ σχληρότητα ABe 91 ἐν] τῶν ἐν 

E: corr. E? 32 τῶνδε ABD: τῶν τῇδε Eb 

π 

> 
μ 
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τοιαῦται ποιότητες, πῶς Sail able μέχρι νῦν ἀλλοίωσις ἀπὸ τῶν τῇδε 4!» 
φαίνεται Ἱενομένη περὶ αὐτόν: χἂν γὰρ δυσπαϑέστερός ἐστι τῶν τῇδε, ἀλλ᾽ 

| ἐσχάτων ἤδη τῶν ἡμερῶν οὐσῶν, ὥς φασι, χαὶ τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος 
| ὅσον οὐδέπω ce μενῆς ἔδει τι πάντως μέχρι γῦν ἀλλοῖον dail ge 
5 περὶ τὸν οὐρανὸν xal τὴν τοῦ οὐρανοῦ κίνησιν. εἰ δὲ πάσχει μὲν ὑπ᾽ αὐ- 

τοῦ τὰ τῇδε, δρᾶν δὲ εἰς αὐτὸν οὐδὲν πέφυχε, πῶς hogy, τολμῶμεν τού- 
τοις ἐχεῖνον λέγειν χαὶ πρὸς τοῦτο χαὶ τὸν Πλάτωνα ἐπαγόμεϑα μάρτυρα 
ὡς ἐχ τῶν τεασαρῶν στοιχείων τὸν τῳ λέγοντα; πῶς δὲ ἐκ τοῦ ϑερ- 30 
μαίνειν τὰ τῇδε τὸν Ὅτ ϑερμὸν αὐτὸν εἶναι χατὰ ποιότητα νομίζει πολ- 

10 λοῦ μετέχοντα πυρός, ὅπερ χαὶ ἀπὸ τοῦ χρώματος τεχμαίρεται; ἰδοὺ 14p, 
χαὶ τῶν ἄλλων ἀστέρων πολλοῦ πυρὸς erexety λεγομένων xat heals ὥς 
φησιν, ἐχόντων χρῶμα 6 τοῦ Κρόνου eee ψύχειν χαὶ pba. τὰ a 
πεπίστευται, χαὶ δῆλον, ὅτι χατὰ τὸν αὐτὸν λόγον ψυχρὸς ‘dy εἴη χαὶ ad- 
τὸς χαὶ οὐ πύριος, GAN ὑδάτινος ποῦς ἀλλ οὔτε ὃ ἥλιος ὡς πῦρ ὧν 

18 τοῦτο τὸ συνεγνωσμένον ϑερμαίνει, οὔτε ὁ Κρόνιος ἀστὴρ ὡς ὑδάτινος 
ψύχει, ἀλλὰ χοινῶς μὲν πάντες ταῖς ἑαυτῶν HSS δυνάμεσι τρέπουσι 80 
τὰ τῇδε σώματα πρὸς τὰς ἑαυτῶν ἰδιότητας, ὥσπερ χαὶ τῆς ψυχῆς αἰδου- 
μένης ἢ συννοούσης τι ἣ ἀσώματος oi Seni e ποτὲ μὲν ἐρυϑραίνεσϑαι 

& δὲ συνοφρυοῦσϑαι τὸ σῶμα ποιεῖ. 6 μέντοι ἥλιος χαὶ gos τῇ 
80 δυνάμει χαὶ τῇ τῶν ἀχτίνων maga ϑερμὸν τὸν ἀέρα ποιεῖ χαὶ δι᾿ 40 

αὐτοῦ τὰ ἄλλα ϑερμαίνει- pipe δὲ éx τοῦ μᾶλλον ϑερμαίνειν εἰς ἑαυτὰς 
τῶν ἀχτίνων ἀναχλωμένων. οὐ χρὴ τοίνυν τὰ ϑερμαινόμενα ὑπὸ τοῦ ἡλίου 
νομίζειν χατὰ ey τῆς ἐν ἡλίῳ ϑερμότητος ὁμοίας ϑερμαίνεσϑαι, 
ὥσπερ τὰ ὑπὸ πυρὸς seg ease KATO aaa τῶν ἀπὸ τοῦ πυρὸς 45 
ἀπορρξεόντων Deppaiverat: ἐπεὶ οὕτω γε xal ἀπορρεῖν | τὸν at ἀνάγκη 42a 
ὥσπερ τὸ παρ᾽ ἡμῖν πῦρ χαὶ μὴ μόνον ϑερμαίνειν, ἀλλὰ χαὶ αὐτὸν ψύ- 
χεσϑαι, εἴπερ χαὶ ἣ ἐν Fury ϑερμύτης ψύχεται ἀπὸ τῆς ἐν αὐτῷ ἀπο- 
μερισθεῖσα, οὐχ ὀχνῶν δὲ λοιπὸν ἀνέδην οὗτος, μᾶλλον δὲ μανιωδῶς, 
χατὰ τοῦ΄ abpayes βλασφημεῖν xat δηλονότι χατὰ tod τὸν obpaney ὗπο- 5 

80 στήσαντος χαὶ ὈφΙστῶν τος ὕεοῦ μὴ Bais εἶναι φύσεως τῶν παρ᾽ ἡμῖν 
a τὰ οὐράνια τ τ βοᾷ" “ οὐδὲ ies ἔστι, φησί, σχεδὸν τῶν ἐν 
ἐχείνοις ἐνθεωρουμένων, ὃ μὴ χαὶ τοῖς παρ᾽ ἡμῖν ὑπάρχει σώμασι: χαὶ 

bo σι 

va 

1 τοιαῦται] ἀλλοιοῦνται B οὐδεμία DEb: οὐ pla ABe ano] ὑπὸ ὁ τῶν] 
τῆς Ὁ 2 γινομένη D: προσγινομένη E περὶ] ἐπ᾿ Β 3 τῶν ἡμερῶν ἤδη E 
4 φανῇ E: φανῆναι E? ὅ περὶ] καὶ περὶ E πάσχειν E 6 δὲ DEb: δὲ καὶ 
ABe οὐδὲν πέφυκε} οὐ mépuxe supraser. E? 6. 7 τούτοις τολμῶμεν E 
7 τοῦτον B 11 πύρειον Ὁ 12 χρῶμα] corr. ex σχῆμα D! post ἀστὴρ ras. 
3 litt. E zat] te χαὶ Ὁ 14 πύρειος Ὁ 1 Kpdvetos D 10. μὲν 
DEb: om. ABe ἀσωμάτοις] ras. 2 litt. EK 18 αὕτη ABD: αὐτῆς Ebe 
ἐρυϑραίρεσϑαι D: εὐρυϑαίνεσϑαι E: corr. B? 20 post ποιεῖ ras. 14 litt. E 21 δὲ] 
δὲ χαὶ E 23 ὁμοίως De 24 ὑπὸ tod Ὁ 27 7] supraser. B 
27. 28 ἀπομερισϑεῖσαν A 28 ἀνήδη E: corr. Ε3 29 xata] xat xata Eb τοῦ 
om. E 90 xat ὑφιστῶντος om. D τοῦ ϑεοῦ E 31 οὐδὲ ABE: οὐδὲν DE*e; 
neque. . aliquid Ὁ 
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τό τε διαφανὲς παράγει ἐν οὐρανῷ χαὶ ἀέρι xat ὕδατι χαὶ ὑάλῳ χαὶ λίϑοις 42a 

τισὶν ὁμοίως φαινόμενον. οὐδὲ γὰρ τὸ “ὁμοίως προσϑεῖναι παρῃτήσατο" 11 
χαὶ τὰ ἐν τοῖς ἄστροις διάφορα χρώματα οὐχέτι ὅμοια μόνον, ἀλλὰ χαὶ τὰ 

αὐτὰ τοῖς παρ᾽ ἡμῖν xadret? ““χαὶ τὸ λαμπρόν, φησί, χαλούμενον χρῶμα 
5 χαὶ τὸ φῶς χαὶ πάντα τὰ ἐν τῷ φωτὶ παρεπόμενα πάϑη πολλοῖς χαὶ τῶν 15 

Tap ἡμῖν ὑπάρχει σωμάτων πυρί te χαὶ πυγολαμπίσι χαὶ χεφαλαῖς τινων 
ἢ λεπίσιν ἰχϑύων χαὶ τοιούτοις ἄλλοις. dpa τοῦτον σωφρονεῖν δυνατὸν 
τὸ τῶν οὐρανίων φῶς χαὶ τὴν ἐχείνων λαμπρότητα πυγολαμπίσι χαὶ λε- 
πίσιν ἰχϑύων ὑπάρχειν λέγοντα; “ual τὸ σφαιριχὸν δὲ σχῆμα, φησίν, οὐ 30 

10 τοῖς οὐρανίοις σώμασι μόνοις, ἀλλὰ χαὶ τοῖς λοιποῖς ἅπασιν ὑπάρχει στοι- 

χείοις χαὶ ἔτι τῶν συνϑέτων τισί, καὶ τὴν ἐγκύκλιον χίνησιν χαὶ τῷ πυρὶ 
ὑπάρχειν xat τισι τοῦ ἀέρος. οὕτως ἀναιδῶς ἣ ἀνεπιστάτως ἀπέχρυψεν 
τὸ τὴν χυχλιχήν, ἣν λέγει, χίνησιν τὸ ὑπέχχαυμα ὑπὸ τοῦ οὐρανοῦ χινεῖ- 90 

σῦϑαι, ὡς δηλοῦσιν ot χομῆται χαὶ τὰ ἄλλα τὰ Exel φάσματα τοῖς ἀπλα- 
\ > 

15 νέσιν ἄστροις συνανατέλλοντα χαὶ συνδύνοντα. εἰπὼν - 
δ ae = ἃ χαὶ ἄλλα τοιαῦτα | 

5 , , σ ΄ Ἁ b> 4 \ Cc >] ΄ Ἁ si ~ \ i 

ἐπάγει λοιπόν, ὅτι ὁρατὸς ὧν πάντως χαὶ ἁπτός ἐστιν, ἁπτὸς O& ὧν τὰς 
v ,ὔ / ΄ 

ἁπτὰς ἔχει ποιότητας, σχληρότητα, μαλαχότητα. λειότητα, τραχύτητα, ξη- 30 

ρότητα, ὑγρύτητα χαὶ τὰ τούτοις παραπλήσια χαὶ τὰ πάντων τούτων περι- 
\ ᾿ξ AG Fa Ἁ \ ioe \ σ " id / a~ πο ca εχτικὰ τήν te ϑερμότητα χαὶ τὴν ψῦξιν. χαὶ ὅτι μὲν ἅπτός, δῆλον χαὶ ἐξ 

20 ὧν ἐγὼ πρότερον εἶπον: ὡς δὲ χαὶ ἡμῖν ἁπτῶν τυγχανόντων τῶν οὐρανίων 

οὕτως φαίνεται διατεινόμενος, ὅς γε χαὶ τὴν τοῦ ἡλίου ϑερμότητα πολλάχις 35 

παράγει, ἐπὶ τέλει δὲ χαὶ τὸ τριχῇ διαστατὸν τῶν τε οὐρανίων χαὶ τῶν 
? ~ > ~ > ~ 

παρ᾽ ἡμῖν τὸ αὐτό φησιν εἶναι: οὐδὲν γὰρ τριχῇ διαστατὸν οὐδενὸς τριχῆ 
(4 > ~ Cot ~ > , a. ~ ~ , 

διαστατοῦ, ᾧ τοιοῦτόν ἐστι, διοίσει, ἐπεὶ μηδὲ σῶμα σώματος, ἢ σῶμα 

τῷ or 

5 \ >= σ (2 Id Lg > , \ > \ ¢ ~ ~ 

ἐστι. χαὶ δῆλον, ὅτι ὁ λόγος οὗτος οὐ μόνον τὸν οὐρανὸν δμοφυΐ τοῖς 40 | 
, - Ι 

νταῦϑα ποιήσει, ἀλλὰ χαὶ εἴ τι νοητόν ἐστι χαὶ τὸν ϑεὸν αὐτόν. ἔστω 

on Ov ὲ μὴ ἐμός, AAR ἐχείνου χαὶ οὗτος ὃ λόγος κατὰ τὸ ἀχόλουϑον, εἴπερ 

χαὶ ἐχεῖνα χαὶ ταῦτα ὑφεστάναι δοχεῖ χαὶ χοινὸν τὸ ὑφεστάναι. οὐχ ἄρα 

υάτην ᾿Αριστοτέλης χαὶ τὸ χαϑόλου τοῦτο διέβαλε τὸ ἐξ ἀφαιρέσεως ἐν 4“ 
80 ἡμῖν, xa? ὃ xat οὗτος τάς τε ἄλλας ἰδιότητας καὶ τὴν τοῦ τριχῆ δια- 

στατοῦ παρέλαβε, χαὶ μέντοι χαὶ τὴν ταυτότητα τῶν ὀνομάτων τὴν ἐν 42b 

1 χαὶ (pr.) DEb: om. ABe ὃ xat (prius)] καὶ yap ¢ ta (prius) om. B 

ἀστράσι ABe τὰ (alterum)] supraser. E? 4 φησίν E 5 év om. De 

6 πυγαλαμπίσι B 8 πυγαλαμπίσι B, sed corr.: πυγολαμπίσιν E, sed corr. 9 δὲ 

om. E 10 σώμασι Db: σχήμασι ABEc 11 τισὶ D: post ras. 3 litt. E: φησί AB 

12 τισι] μέρεσί τισι ὁ ἀπέχρυψε BDe: ἀπέχρυψει seq. ras. 1 litt. E: corr. E* 14 χο- 

vitae A et Β, sed corr. φαντάσματα D 16 ὁρατὸς] οὐρανὸς Be 17 ἁπτὰς DE: 
easdem (h.e. αὐτὰς) Ὁ: antixas AB σχληρότητας Ὁ 17. 18 μαλαχότητας λειότητας 

τραχύτητας ξηρότητας ὑγρότητας D 19 te om. E τὴν om. DE 20 δὲ om. B 

ἁπτῶν] ἁπλῶν AB 21 οὗτος ς φαίνεται] -ν- e corr. E 22 ἐπεὶ B 

23 οὐδὲ AB 24 διοίσει) e corr. D! σῶμα om. AB 26 et τι] corr. 

ex ἔστι A ἔστω --- λόγος (27)] in ras. E 27 χαὶ om. E 6 λόγος οὗτος E 

28 χαὶ (pr.) om. B ὑφιστάναι A 29 χαϑόλου) ἀχόλουϑον c 30 αὐτὸς E 

31 τὴν (alt.)] τῶν Ὁ 
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τοῖς πρώτοις xat ὑστέροις ἐπωφελῶς παρῃτήσατο. εἰ γὰρ τοσοῦτον τὸ τοῦ 42d 
οὐρανοῦ φῶς χαὶ τὸ λαμπρὸν τῶν παρ᾽ ἡμῖν διαφέροντα μὴ τοῖς αὐτοῖς 
ὀνόμασιν ἐχεῖ τε χαὶ παρ᾽ ἡμῖν ἐχαλεῖτο, οὐχ ἄν οὗτος ἐτόλμησεν εἰπεῖν δ 

τὸ τοῦ οὐρανοῦ φῶς χαὶ ταῖς πυγολαμπίσι χαὶ ταῖς λεπίσι τῶν ἰχϑύων 

ἐνυπάρχειν. xat εἰ μὲν χατὰ τὴν ὡς ἀφ᾽ ἑνὸς πρόοδον ἀπὸ τῶν πρώτων ou 

τοῖς τε μέσοις καὶ τοῖς ἐσχάτοις ἐνδιδομένην ἐθεάσατο τὴν διαφορουμένην 
΄ > ” > Fs ΄ ~ , v ~ ~ 

χοινότητα, οὐχ ἂν ἐτόλμησεν ὁμοφυΐῆ λέγειν τὰ ἔσχατα τοῖς πρώτοις οὐδὲ 10 
ἀγαναχτεῖν πρὸς τοὺς ἐξῃρημένην τῶν ὑπὸ σελήνην τὴν οὐσίαν τῶν οὐρα- 
γίων ἀποδειχνύντας. ἀλλὰ φῶς ἀχούσας ἐχεῖνο χαὶ τοῦτο χαὶ διαφανῇ χαὶ 

10 λαμπρὰ διὰ τὴν ἀπαίδευτον ἑαυτοῦ. προπέτειαν χαὶ ὁμοφυΐῆ ταῦτα ἐνόμισεν 
ἐχείνοις, χαὶ τί μέμψομαι τὴν ἀπαιδευσίαν, ὅτε δοχεῖ μοι χαὶ τὴν αἴσϑησιν 15 

οὗτος, ὅστις ποτέ ἐστι, διεφϑαρμένην ἔχειν, ὃς ὅμοιον καὶ ταὐτὸν ὑπολαμ- 
βάνει τὸ οὐράνιον φῶς τῷ τῶν πυγολαμπίδων; ὑπὸ δὲ χενοδόξου φιλονει- 

χίας ἔλαϑεν ἑαυτὸν χαὶ τῷ Δαυὶδ ἐχείνῳ, Ov πάντως τιμᾷ, τἀναντία δια- 

15 ταττόμενος: ὅτι γὰρ οὐ τῆς αὐτῆς τοῖς ὑπὸ σελήνην φύσεως ἐνόμισε τὰ 20 
| > ΄ Ὁ ~ \ ΩΣ Ἁ > - “6 ‘ Ὁ“ ~ ~ ΄ \ ‘ 

οὐράνια, δηλοῖ τὸν οὐρανὸν διηγεῖσϑαι τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ λέγων χαὶ τὴν 

ποίησιν τῶν χειρῶν αὐτοῦ τὸ στερέωμα ἀναγγέλλειν, ἀλλ᾽ οὐχὶ τὰς πυγο- 
λαμπίδας χαὶ τὰς τῶν ἰχϑύων λεπίδας. ἀλλὰ χαὶ ἐνταῦϑα τὸ τοῦ ᾿Αριστο- 
M4 >» 4 (7 CCICREN ΠΥ, ͵΄ Aor ῃ 22 ie 5:5 

τέλους εἰπεῖν εὔχαιρον, ὅτι “ἑνὸς ἀτόπου δοϑέντος τὰ ἄλλα συμβαίνει. ὁ 2% 

20 γὰρ τὸν ϑεὸν ὁμοφυῇ πρὸς ἑαυτὸν νομίζων πῶς ἂν ὥχνησε χατὰ τῶν χαλ- 
λίστων χαὶ ἀρίστων tod ϑεοῦ δημιουργημάτων νεανιεύσασϑαι; συμπεραινό- 

μενος δὲ τοῦτον τὸν λόγον ἀγαναχτεῖν ἔοιχε πρὸς τοὺς ἀλλοτρίαν, φησί, 
χαὶ ξένην τῶν στοιχείων φύσιν καὶ ἀχοινώνητον πρὸς αὐτὰ τοῖς οὐρανίοις 80 

΄ ~ s ~ - 

σώμασιν ἐπεισάγοντας χαὶ ταῦτα πάντων τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ διαβεβοημένων 
3 ~ ΄ / 4 ‘\ >) \ c , 5 ? σ \ 

25 ἐχ τῶν τεσσάρων στοιχείων τὸν οὐρανὸν ὑπολαμβανόντων. ἀλλ ὅτι μὲν 

χαὶ οἱ ἐχ τῶν τεσσάρων στοιχείων εἰπόντες, εἰ παραχούειν οὕτως τινὰς 
ἀσεβῶς ὑπελάμβανον ὡς ὁμοφυῇ διὰ τοῦτο τὰ οὐράνια τοῖς ὑπὸ σελήνην 35 

νομίσαι. οὐκ ἂν οὕτως προήγαγον τὸν λόγον, πρόδηλον. ὅτι δὲ χαὶ οἵ 
| πέμπτην λέγοντες οὐσίαν οὐχ ἀλλοτρίαν οὐδὲ ξένην οὐδὲ ἀχοινώνητον ἔλεγον 

See \ ς ‘ x , > ) PF. vA X 7S ΄ > ΄ \ , = 

po πρὸς τὰ ὑπὸ σελήνην, GAN ἐξῃρημένην μὲν ἐχείνων οὐσίᾳ χαὶ δυνάμει, 

αἰτίαν δὲ αὐτῶν προσεχῆ τῆς τε γενέσεως χαὶ τῆς ὑποστάσεως, σχήματός 40 

τε χαὶ χινήσεως, τῆς τε ποιήσεως αὐτῶν χαὶ τῆς πείσεως, ἔλεγον ὁμοίως 

1 εἰ γὰρ τοσοῦτον] del. Ε2 εἰ --- εἰπεῖν (9)}] mg. HK? τοσοῦτον om. EK 

τοῦ --- ἡμῖν (2)| ἐν οὐρανῷ xat τὸ παρ᾽ ἡμῖν φῶς τοσοῦτον E 2 μὴ] οὐ ¢ ὃ χαὶ 

παρ᾽ ἡμῖν] κἀνταῦϑα E τόλμιησεν οὗτος Ὁ ἐτόλμησε D εἰπεῖν om. Ὁ 

ὃ ὑπάρχειν Ὁ μὲν] del. E? 6 ἐνδεδομένην ς 10 λαμπρὰν E: corr. E? 

11 μέμφομαι De ἀπαιδευσίαν] -ev- in ras. Β μοι δοχεῖ B 12 ὃς] ὡς 

ΑΒ 13 τῷ] corr. ex τὸ E? ὑπὸ] ἀπὸ E φιλοδόξου c 18. 14 φιλο- 

νειχείας B 14 Δαυὶδ] δα ὃ ABDE: Δαβίδ c 15 post γὰρ supraser. 
ἐχεῖνος EK? 16 λέγων] Psalm. XVIII 2 17 post τὰς del. τοῦ KE? 

18 τῶν om. E 18. 19 ᾿Αριστοτέλους] Phys. A 2 185411 22 φημί Ὁ 
24 πάντα E: corr. E? 28 νομίσαι] νομίσει B: νομίσειαν ὁ προσήγαγον E 

29 πρώτην E λέγουσιν Α dl τε om. D ὑποστάσεως --- te alterum (32)] 

om. B 
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τοῖς ἐχ τῶν τεσσάρων στοιχείων αὐτὸν λέγουσι, πρόδηλον: οὐδὲ γὰρ 6 eds, 42> 

ἐπειδὴ τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ παραγομένων ὑπερανέχει, ἀλλότριος ἂν χαὶ ξένος 

χαὶ ἀχοινώνητος πρὸς αὐτὰ λέγοιτο. ἐν δὲ τῷ τέλει τῶν τοιούτων λόγων 45 

χαὶ χατὰ τὸν ᾿Δριστοτέλην σύνϑετον εἶναι τὸ οὐράνιον σῶμα | φησιν ἐν 43a 
5 τῷ Περὶ ψυχῆς λέγοντα, ὅτι πᾶν ἔμψυχον σῶμα σύνϑετον ἐκ τῶν στοι- 

- γ ’ δ, ~ μυ σ v e ν᾿} , ~ 

ystwv ἐστί, ἐνταῦϑα δέ, ὅτι ἔμψυχος 6 οὐρανός ἐστι, σαφῶς cinev ἐν τῷ 
72 ὦ 

σι 

δευτέρῳ βιβλίῳ. ἄρα οὖν ἔτι λόγου τινὸς ἄλλου δεύμεϑα Geravdvtos, ὅτι 
ἈΝ ΄ ‘ \ > Lea! ~ I] , if cot τα \ ~ ~ > ΄ Fe χαὶ ᾿Αριστοτέλης τὰ μὲν αὐτὰ τῷ [Thottwve δοξάζει περὶ τῆς τοῦ οὐρανίου 5 

σώματος συστάσεως, ἀσφαλεστέρους δὲ προήγαγε τοὺς λόγους: τοῦ γὰρ 
10 οὐρανοῦ τὴν ἐξῃρημένην πρὸς τὰ ὑπὸ σελήνην φύσιν ἀνυμνῆσαι βουλόμενος 

ἔφυγε τὴν τῶν ὀνομάτων ταυτότητα χαὶ ἁπλοῦν μὲν αὐτὸν εἶπεν, ὡς τὰ 
χατ᾽ ἐπιχράτειαν τῶν ὑπὸ σελήνην ἁπλᾶ λέγεται, ἄλλης δὲ εἶναι παρὰ 10 

- ΟΝ - > ΄ , \ \ > 

ταῦτα φύσεως ἔδειξεν Ex THY ἀχροτήτων συνεστηκότα: χαὶ THY διαφορὰν 
τῆς οὐσίας ἀπὸ τῆς τῶν χινήσεων διαφορᾶς ἔδειξεν τῆς μὲν uat’ εὐϑεῖαν 

15 ἐμφαινούσης τὴν ἐν τοῖς μέρεσι γένεσιν χαὶ φϑορὰν χαὶ πρὸς τὸ χατὰ φύσιν 

τε χαὶ παρὰ φύσιν μετάστασιν, τῆς δὲ χυχλιχῆς τὸ ἀεὶ τέλειον τοῦ τε ὅλου 15 

χαὶ τῶν μερῶν. ἐπιστῆσαι δὲ ἄξιον, ὅτι χαὶ ἔμψυχον τὸν οὐρανὸν εἶναι 

βουλόμενος οὗτος παρὰ τοὺς ἄλλους τοὺς ἑαυτοῦ συστασιώτας ὅμως περὶ 
αὐτὸν ἀσεβὴς οὐδὲν ἧττον φαίνεται τῶν παρ᾽ αὐτοῖς ἀλογιστοτάτων. ἀλλ᾽ 

20 ἐπανιτέον λοιπὸν πρὸς τὸ ἑξῆς τῶν ᾿Δριστοτέλους προβλημάτων. 30 

)- 
2) Vv ΄ ~ Ἁ ~ *) , 

p- 270212 Ὁμοίως δὲ εὔλογον ὑπολαβεῖν περὶ αὐτοῦ, χαὶ ὅτι ἀγέ- 
νητον xat ἄφϑαρτον. 

Δείξας, ὅτι ἄλλο τι παρὰ τὰ ὑπὸ σελήνην ἐστὶ τὸ χυχλοφορητιχὸν % 
~ , , > ~ \ , ΄ ν ΄ , 

σῶμα τελειότερον χαὶ πρότερον αὐτῶν xat μήτε βάρος ἔχον μήτε χουφό- 
ὟΝ , ~ σ Ψ / ~ w ‘ 

25 tHTA, δείχνυσιν ἐφεξῆς, ὅτι ἀγένητόν ἐστι τοῦτο χαὶ ἄφϑαρτον xat 
> eX \ ΟΣ , σ ἘΞ, \ > ΄ wv \ 

ἀναυξὲς xat ἀναλλοίωτον, ὥστε χατὰ μηδεμίαν ἄλλην μεταβολὴν μετα- 

βάλλειν πλὴν τῆς χατὰ τόπον καὶ ταύτης χατὰ τὴν χύχλῳ. ὥσπερ δὲ ἐν 30 

τοῖς φϑάσασι τὴν πρὸς τὰ ὑπὸ σελήνην ἐξαίρεσιν αὐτοῦ ἀπὸ THs τῶν χι- 
Ἁ 

νήσεων διαφορᾶς ἐλάμβανεν, οὕτως χαὶ νῦν τὸ ἀγένητον τοῦ οὐρανοῦ τὸ 

1 τῶν om. E στοιχείων αὐτὸν E: στοιχείων αὐτὴν 1): αὐτὴν στοιχείων ABe 

λέγουσιν E 2 ὑφ᾽ αὑτοῦ c παρηγμένων ED: payo mg. D!: παραδεδομένων ὁ 

ὃ λέγοιτο πρὸς αὐτὰ E τῶν τοιούτων] τούτων τῶν Cc 4 ᾿Αριστοτέλη E: 

corr. E? 4. 5 ἐν τῷ] ἐν te B, corr. mg.: ἐν ti DE: corr. E? ὃ [epi 

ψυχῆς) 42313 λέγει B: comp. dub, A 6 ἐστὶν E ἐνταῦϑα --- δεόμεϑα (7) 

DEb: om. AB ὁ οὐρανὸς ἔμψυχος ς εἶπεν] φησίν ὁ 7 δευτέρῳ] 284229 

ἄρ᾽ ς λόγου --- δεόμεϑα) ἄλλον τινὰ ζητοῦμεν λόγον c δειχνύντα ABe 

8 μὲν om. D 9 ἀσφαλεστέρως Ὁ τὸν λόγον D 11 τὰ om. B 

12 λέγειν Β: comp. dub. A 14 ἔδειξε Ὁ εὐϑείας BE 15 τὴν] corr. 

ex τοῖς E? γένεσιν] supraser. A to] ta ὃ 19 ἀσεβὲς B 20 τὸ] 

τὰ Ὁ 21 8 ὁ 23 τὰ] τὸ E 24 πρότερον c: πρῶτον ABDEb 27 καὶ] 

supraser. D! 28 ἐξαιρετὰ B 
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πρὸς τὸ γενητὸν τῶν ὑπὸ σελήνην λεγόμενον χαὶ τὸ ἀναυξὲς χαὶ τὸ ἀναλ- 43a 
λοίωτον ἀπὸ τοῦ εἴδους τῆς χυχλιχῆς χινήσεως λαμβάνει, καὶ πρῶτον, 86 

ὅτι ἀγένητον χαὶ ἄφϑαρτον, δείκνυσιν ἐν δευτέρῳ σχήματι συλλογι- 
ζόμενος, ὡς οἶμαι, οὕτως: τὸ χυχλοφορητιχὸν σῶμα οὐχ ἔχει ἐναντίον" 
τὸ γινόμενον χαὶ τὸ φϑειρόμενον ἔχει ἐναντίον, ἐξ οὗ γίνεται χαὶ εἰς ὃ 
φϑείρεται. χαὶ συμπέρασμα, τὸ χυχλοφορητιχὸν ἄρα σῶμα οὔτε γίνεται 40 

οὔτε φϑείρεται. τούτων δὲ τῶν δυεῖν προτάσεων τὴν μὲν ἐλάττονα τὴν 
λέγουσαν τὸ χυχλοφορητιχὸν σῶμα οὐχ ἔχει ἐναντίον δείχνυσι νῦν, τῆς δὲ 

μείζονος τὴν ἀπόδειξιν ἀνέπεμψεν εἰς τὸ πρῶτον βιβλίον τῆς Φυσιχῆς ἀχρο- 

ἄσεως" ἐχείνους γὰρ πρώτους λόγους᾽ εἶπεν ὡς περὶ τῶν φυσιχῶν ἀρχῶν 4 

πραγματευομένους. ὅτι δὲ τὸ xvxhopolpytixdy σῶμα οὐχ ἔχει ἐναντίον, 43> 
δείχνυσι πάλιν χατὰ τὴν αὐτὴν ἀγωγὴν οὕτως" τὸ κύχλῳ φερόμενον οὐχ 
ἔχει χίνησιν ἐναντίαν τῇ κατὰ φύσιν ἑαυτοῦ χινήσει: τὸ ἔχον ἐναντίον χαὶ 
τὴν χίνησιν, ἣν τὸ ἐναντίον κατὰ φύσιν χινεῖται, ἐναντίαν ἔχει τῆς κατὰ ὅ 
φύσιν ἑαυτοῦ χινήσεως, ὅπερ τέϑειχε διὰ τοῦ τῶν δὲ ἐναντίων. φυσιχῶν 
δηλονότι. χαὶ αἱ φοραὶ ἐναντίαι: χαὶ τὸ συμπέρασμα τὸ χύχλῳ φερό- 

wevoy οὐχ ἔχει ἐναντών. ἐνταῦϑα δὲ πάλιν τὴν μὲν μείζονα πρότασιν ὡς 

ἐναργῆ παρέλαβεν: τῶν γὰρ ἐναντίων φυσιχῶν εἰδῶν χαὶ at φύσεις ἐναν- 10 
τίαι, ὥστε καὶ at χινήσεις" ἀρχὴ γὰρ χινήσεως ἣ φύσις. τὴν δὲ ἐλάττονα 
τὴν λέγουσαν τῇ χινήσει τοῦ χυχλοφορητιχοῦ σώματος, τουτέστι τῇ χύχλῳ 

φορᾷ, μὴ εἶναι ἐναντίαν χίνησιν πλείονα μεταξὺ εἰπὼν ὕστερον ἀποδείχνυσιν. 

GN ἐπειδὴ δυεῖν τούτων ὃ λόγος ἤρτηται πᾶς ἑνὸς μὲν τοῦ εἰ μέλλει τι 1 
γίνεσϑαι χαὶ φϑείρεσϑαι, ὑποχείμενόν τε εἶναί τι πάντως δεῖ χαὶ ἐναντίον, 

ἐξ οὗ γίνεται καὶ εἰς ὃ φϑείρεται, ἑτέρου δέ, ὅτι τῇ κύχλῳ χινήσει οὐχ 

ἔστιν ἐναντία χίνησις, χαὶ τούτου μὲν τὴν ἀπόδειξιν πολυειδῶς ὀλίγον 
ὕστερον μετελεύσεται, τὸ δὲ πρότερον ὡς ἐν τῇ Φυσιχῇ ἀχροάσει de- 20 

δειγμένον ἀναποδείχτως νῦν ἔλαβε, χρὴ τῶν ἐχεῖ λεγομένων ὑὗπο- 
μνῆσαι, πρότερον ὃὲ διελόμενον τὰ τοῦ γινομένου σημαινόμενα, ἐπὶ 
τίνος νῦν ποιεῖται. τὸν λόγον ὃ ᾿Αριστοτέληδ χαὶ ποῖον γινόμενον. ἀπο- 
φάσχει τοῦ οὐρανοῦ, διασαφῆσαι, ἵνα χαὶ μάϑωμεν, πῶς 6 μὲν []λάτων 95 

γενητὸν λέγει τὸ πᾶν, 6 δὲ ᾿Αριστοτέλης ἀγένητον, οὐχ ἐναντιούμενοι 
πρὸς ἀλλήλους. 

Tevytoy. τοίνυν χοινῶς λέγεται τὸ τὴν ἑαυτοῦ ὑπόστασιν ἀπό τινος 
αἰτίου δεχόμενον": χαὶ γὰρ χαὶ τὸ ποιούμενον ὑπό τινος ποιοῦντος ποιεῖται 

1 λεγομένων ec zat (prius) DEb: ἢ xat AB τὸ (tertium) om. E 3 δευτέρῳ 

CDE: τῷ δευτέρῳ ABe 4 σῶμα om. Ac τὸ (prius)] πᾶν τὸ e corr. Ὁ 

τὸ (alterum) om. D 5 γίγνεται E 6 dpa] supraser. B 7 δυοῖν B 

Ὁ πρῶτον βιβλίον] cap. 7 19. χίνησιν om. Be ἐναντίον ¢ 14 χινεῖται χατὰ 
φύσιν D τὴν φύσιν E 15 τέϑειχε] 270817 φυσιχῶν] del. Ἐ3 

18 παρέλαβε D 19 ἐλάττω Be 22 δυοῖν B μέλλοι Ὁ 23 δεῖ Bb: 

supraser. E?: δὲ A: om. DE! 24 γίγνεται E εἰς ὃ om. Be 26 πρῶτον Bbe 
Φυσιχῇ ἀχροάσει] 17 20. 21 δεδεγμένον E 21 χρὴ τῶν] corr. ex χρηστῶν E? 

28 διέλωμεν Ὁ 30 διασαφήσωμεν D do λέγεται DEb: comp. dub, A: λέγει Be 

34 ποιοῦται E: corr. BE? 
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χαὶ τὸ γεννώμενον ὑπό τινος γεννῶντος γεννᾶται, χαὶ ἀδύνατον, ὥς φησι 43> 

Πλάτων, χωρὶς αἰτίου γένεσιν σχεῖν. χαὶ δῆλον, ὅτι χατὰ τοῦτο τὸ σημαι- 30 

νόμενον ἀγένητον μόνον ἐστὶ τὸ πρῶτον τῶν πάντων αἴτιον, ὃ χαὶ ἕν χαὶ 

ἁπλούστατόν ἐστιν, εἴπερ πάντα μετέχει τοῦ ἑνὸς χαὶ τὸ Uy μετέχον οὐδέν 
> \ , a aX ΄ - ΄ σ΄ \ , Ἂν 

5 ἐστι. τὸ δὲ ἕν οὐδὲ μετέχει τοῦ πλήϑους, ὥστε τὸ γινόμενον πᾶν πεπλη- 

ϑυσμένον ἐστί: τὸ γὰρ πλῆϑος προσεχῶς ὑπὸ τοῦ ἑνὸς ὑφίσταται, εἴπερ 3» 

χαὶ μετέχειν ἀνάγκη τὸ πλῆϑος τοῦ ἑνός, ἵνα μὴ ἀπειράχις ἄπειρον ἢ τὸ 
ὯΝ a > , ~ , 5 ’ Vv / σ Ν a/ ~ 

Φ Φ 2 S LTED “ὃς . 2 ς ξ “τὸ δὲ ἕν ἀνέμφατον τοῦ πλήϑους ἐστίν, εἴπερ χυρίως ἕν. τὸ δέ γε πρῶτον 

ἀπὸ τοῦ ἑνὸς προελϑὸν πλῆϑος ἅτε προσεχῶς αὐτοῦ μετέχον ἡνωμένον τέ 

10 ἐστι χαὶ ἐν τῷ ἑνὶ μένον. χαὶ xa? ὅσον μὲν ὁπωσοῦν προῆλῦεν ἀπὸ τοῦ 411 
——— maa! 2. | 
[ἢ ΄ c ~ Ἀ v Ἁ e A ~ / [2 ~ ΄ { ~ 

ἑνός, τὸ ὁπωσοῦν γενητὸν ἔχει. xal διὰ τοῦτο ϑεογονίας ἡμῖν οἱ Yetor 
a ays ~ X ~C \ > ~ Cans / , Ὁ Ἃ 

ἄνδρες παραδεδώκασι ϑεῶν μὲν πλῆϑος τὸ ἐν τῷ Evl μένον χαί, ὡς ἂν 

εἴποι τις, χατὰ πολλαπλασιασμὸν ἐχείνου προϊόν, γένεσιν δὲ ὑμνοῦντες αὐὖ- 
~ ΩῚ᾽ σ ΜΠ Ὁ CN ΄ la σ \ > rf ~ ΄ \ [ὦ τοῦ, xa? ὅσον ἀπὸ τοῦ ἑνὸς ὑφέστηχεν, ὥσπερ χαὶ ἀριϑμῶν γένεσιν τὸν 4 

Side ~ , ~ > , QO? 9 ΄ > γῶν en - 
15 ἀπὸ τῆς μονάδος ϑεωροῦμεν προποδισμόν: zat? ὅσον μέντοι ἐν τῷ Evi 44: 

μένον ἡνωμένον χατὰ ἄχραν ἕνωσίν ἐστιν οὔπω διαχρίσεως ἀναφανείσης, 
ΑΕ Ἃ Ὑ ~ > 

ἐν ἧ πρώτως τὸ μὴ ὃν ἀναφύεται, πρώτως ov ἐστιν ἐχεῖνο χαὶ ἀρχὴ χαὶ 
5 \ ~ 4 > \ δὴ 5 3 ? > ~ [4 5 \ s.r > 4 σ αὐτὸ τῶν ὄντων ἐστὶ χαὶ οὐχ ἀπ᾿ ἀρχῆς μόνον: ἀρχὴ δὲ ἀγένητον, ὥς 5 

ὃ ἐν Φαίδρῳ Σωχράτης δείχνυσι. χαὶ γὰρ αὐϑθυπόστατον ὁπωσοῦν τοῦτο 
~ , 3 ~ ~ Bld ΄ ΄ 

20 πρῶτόν ἐστι καὶ χυρίως ὄν. τὸ μὲν γὰρ ἁπλῶς ἕν τοῦ ὄντος αἴτιον ὑπάρ- 

χον χαὶ τὸ αὐϑυπόστατον ὑπερέδραμεν διπλόην ἐμφαῖνόν τινα τοῦ τε ὕφι- 
στάνοντος χαὶ τοῦ ὑφισταμένου" “τὸ δὲ πρῶτον πλῆϑος τῷ ἑνὶ χεχρατη- 10 

΄ \ \ c , y «ν ᾽ν VON 6 ΄ a \ x 
μένον τὸ μὲν ὑφιστάνειν ἔχει διὰ τὸ Ev, τὸ GE ὑφιστάνεσϑαι διὰ τὸ πλῆ- 

~ ~ 1 ~ > 

Jos, χαὶ διὰ τοῦτο ἕν μὲν ἁπλῶς οὐχ ἔστι τοῦτο. διότι ὑπὲρ αὐτὸ τὸ ἕν 

95 ἐστι τὸ πάντων τῶν ὄντων αἴτιον. τὸ δὲ πρώτιστον χαὶ χυριώτατον ὅν 

ἐστιν ὅλον ἅμα ὑφεστηχὸς χατά τε τὸ εἶναι xal κατὰ τὴν τοῦ εἶναι παρά- 15 
.ν νι 6 ΔΝ 2 τω \ >t | ro ἐπ , > ] > > 

τάσιν. διὸ χαὶ ὃ αἰὼν ἐνταῦϑα τὸ ἀεὶ τῷ εἶναι παρεχόμενος: GAA ἐπειδὴ 
\ , \ 

χαὶ οὗτος ἐν τῷ Evt μένει. τὸ ἀεὶ τοῦτο τὸ αἰώνιον συνῃρημένον ἐ 
27a 

εὶ on e 

΄ c 

πλῆϑος γὰρ ἡνωμένον ὑπάρχον, μᾶλλον ὃ ἕν πεπληϑυσμένον, οὔτε διά- 

80 στασιν χατὰ τὴν οὐσίαν οὔτε παράτασιν χατὰ τὸ εἶναι χυρίως ἐμφαίνει: διὸ 20 

1 γενόμενον E 2 Πλάτων] Tim. 28 a γέννησιν Εἰ: corr. E? 2. ὃ τὸ 
σημαινόμενον om. b ὃ ἀγένητον Db: om. ABEe μόνον D: om. ABEbe 

4 μετέχει πάντα EB 5 οὐδὲ AB: οὐ Ὁ: οὐδὲν Eb 6 ἐστί] seq. ras. 1 litt. E 

7 xat om. E ἢ DE: ἦν ABe 9 mposehtoy B ὅρα τὴν ληρώδη τούτου 

θεολογίαν mg. D 10. 11 ἀπὸ tod ἑνὸς προῆλϑεν ὁπωσοῦν Ὁ 11 θεῖοι] corr. 

ex ϑεοὶ B 12 παραδεδώκασιν DE 15 γέννησιν E 14 yp" ἀριϑμόν mg. B 
tov] corr. ex τῶν E? 15 ϑεωρούμενον D nad’ | χαὶ xa Be 16 οὔπω] 

οὐ Be 17 πρώτως (alt.)] corr. ex πρῶτος E*: om. c ὄν (alt.) DEb: ὃν τὸ δὲ 

πρώτως ὄν AB: τὸ δὲ πρώτως ὄν ὁ ἐστιν om. ὁ 19 Φαίδρῳ] 245 ἃ ἀνϑυ- 

πόστατον B: ἀνυπόστατον ¢ 21 ὑπερέδραμε Ὁ διπλὸν E: corr. E* 21. 22 der- 

στάντος D 23 ὑφιστάνειν b: ὑφιστάνον ἘΠ : e corr. Ὁ: ὑφιστάμενον ABE! 

20 ὑφεστηχὼς E: corr. E? τε om. D 27 tw] corr. ex τὸ A 

28 ἐστί seq. ras. 1 litt. E 29 γὰρ om. D 30 παράστασιν AB ἐμ- 

φαῖνον E 
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χαὶ ὄντως ὄν ἐστιν, ὅπερ esti. μετὰ δὲ τοῦτο προσεχῶς ὑφίσταται τὸ Ada 
τούτου προσεχῶς ὑφιστάμενον, ὅπερ χινηϑὲν ἀπὸ τοῦ ὄντος ἄλλο μὲν ἐγέ- 
veto παρ᾽ αὐτὸ χαὶ xata ταύτην οὐσιώϑη τὴν χίνησιν, χαὶ ὥσπερ αὐϑυ- 
πόστατον ἐχεῖνο, οὕτως τοῦτο γέγονεν αὐτοχ τον: xaP ὅσον μὲν γὰρ 
ἐκινήϑη τοῦ ὄντος, διὰ χινήσεως ὑπέστη, xa) ὅσον δὲ προσεχές ἐστι τῷ 35 
ὄντι οὔπω διαστὰν 5Φ᾽ ἑαυτοῦ, αὐτοκίνητον γέγονεν, ὡς ἣν τὸ πρὸ αὐτοῦ 

σι 

αὐϑυπόστατον, ταὐτὸν ἔχον τὸ χινοῦν χαὶ χινούμενον διὰ τὸ χεχορέσϑαι ἔτι 
τοῦ ἑνὸς χαὶ On’ αὐτοῦ χρατεῖσϑαι, ἀπὸ δὲ τούτου πρόεισί τι πεπληϑυσ- 
μένον, μετέχον μέν πὴ χαὶ αὐτὸ τοῦ ἑνός, οὐ μέντοι ἐν τῷ ἑνὶ μένον 80 

10 οὐδὲ ὁπ αὐτοῦ χρατούμενον, διόπερ μεμερισμένον ὃν οὐδὲ αὐϑυπόστατον ἔτι 
ὕτό ἐστιν οὐδὲ αὐτοχίνητον, διότι τὴν ὑποστατιχὴν τὴν χατὰ τὸ ὃν αἰτίαν 

οὐχ ἐν ἑαυτῷ ἔχει ὥσπερ τὸ ἡνωμένον χαὶ τὸ μετ᾽ αὐτό. εὐϑὺς δὲ τοῦτο 
καὶ διάστασιν ὑπέμεινε τῆς τε οὐσίας καὶ τῆς κατὰ τὸ εἶναι παρατάσεως, 80 
ἅτε τοῦ ἑνὸς ἀποφοιτῆσαν, καὶ διαστὰν πάντη σῶμα ee χαὶ τὰ σώμα- 

15 τὸς συγγενῆ, χαὶ χρόνος αὐτῷ σΌΜΠΡΟΉ ΜΕΥ ἀπὸ τοῦ αἰῶνος ἐχείνου τ 
παράτασιν τοῦ εἶναι μετρῶν χαὶ τὸ ἀεὶ τὸ ypovindy παρεχόμενος, οὐχέτι 
ὃὲ ἅμα ὅλον ἐνταῦϑα οὔτε χατ’ οὐσίαν οὔτε κατὰ τὴν τοῦ εἶναι παράτασιν 40 

ε Ps] ν \ \ 4 Ν PD! ΄ Ἃ ~ ~ ~ Ἢ, ὡς ἄν εἴποι τις, χατὰ τὸν βίον: διὸ οὐδὲ χυρίως ὃν τοῦτο πολλοῦ τοῦ 
μὴ ὄντος μετεσχηχός" οὔτε γὰρ τοδὶ τὸ τῆς οὐσίας αὐτοῦ μέρος ἐστὶν 

20 ὅπερ τοδί, οὔτε τὸ εἶναι ταὐτόν ἐστιν, ἀλλ᾽ ἄλλοτε ἄλλο τοῦ χρόνου ῥέον- 
5.Χ \ bas) ~ 2 ἘΞ / σ σ ΄ Qs sy \ < ος᾿ ὥστε οὐδὲ τὴν ἀπὸ τοῦ αἰτίου γένεσιν ἅμα ὅλην ὑποδέχεται" ἦν γὰρ 4 

~ 3 \ \ ΄ ¢c > , 2 \ ΦΧ σ ~ τοῦτο. ahha  χατὰ μέρος ὡς δυνατόν: ἐχστὰν δὲ ὅλως tod 44d 
\ \ > 4 ~C \ > “4 > ~ / Ld > ΝΥ ς τὸ ἐν τούτῳ πλῆϑος καὶ ἐπεισάχτως αὐτοῦ μετέχον σύνϑετον ἀντὶ 

o 

Rs a < oz < x R ~ 

ἑνὸς τ 
6 μέν ἥξειν | Ἢ Νὴ λέ a c ἊἝ te 4 ΄ , x Ἀ ΝΥ ἡνωμένου γέγονε, διὸ χαὶ τελέως etepwvey τὴν ὑπόστασιν ἔχει. τὸ μὲν 

95 γὰρ ἡνωμένον πληθος εν ἐν ἑαυτῷ τὸ ἕν ἔχον, ἐπειδὴ τὸ ἕν ἐστι τὸ πάντων ὅ 
ὑποστατιχὸν χαὶ χυρίως ὑποστατιχόν, χἂν ὑπῆλϑε τοῦ μόνως ὑφιστάνοντος, 
ἀλλ ὅμως ἐν ἑαυτῷ τὸ ὑφίστανον Ἑ ἔχον αὐϑυπόστατον γέγονεν: τὸ δὲ σύν- 
ϑετον πλῆϑος ἐπείσαχτον ἔχει τὸ τῆς συνθέσεως ἕν, καὶ γίνεται τοῦτο 

΄ εὐθὺς τὸ ἕν εἶδος ὡς ἐν ὅλῃ τῇ τοῦ τοιούτου πλήϑούς ἀοριστίᾳ χαὶ δια- τὸ 
80 στάσει γινόμενον, ὥσπερ τὸ αὐτοχίνητον μέσως ἀμφοῖν ἔχει. τὸ οὖν ὡς 

εἴδους ἐν ὕλῃ τοῦ ἑνὸς μετέχον διὰ τὴν σύνϑεσιν χαὶ μὴ ἅμα ὅλον bye- 
στηχὸς μήτε χατ᾽ οὐσίαν μήτε χατὰ τὴν τοῦ εἶναι παράτασιν χαὶ μηδαμῶς 

1 ὄντως] supraser. EB? ὅπερ] ὅπερ ὃν E: χαὶ ὅπερ ὃν Ἐ2 ὑφίστατο E: corr. ἘΠ 
τὸ] τὸ ὑπὸ E 2 ὑφειμένον D 5 τοῦ] ὑπὸ τοῦ c 8 χαὶ] xe E: corr. E? 
κρατεῖσθαι ὑπ᾽ αὐτοῦ E deinde del. χρατούμενον E? ἀπὸ --- xpatodpe- 
νον (10)] mg. ἘΦ 9 μέν πη] που E τοῦ] τὸ A 10 διόπερ --- ὃν om. D 
αὐϑυπόσταστατον B 12 post ἡνωμένον rep. οὐδὲ αὐϑυπόστατον (10) --- αἰτίαν (11) D 
15 ὑπέμεινε) seq. ras. 1 litt. E 14 πάντῃ] πᾶν Be: πάντῃ καὶ E? γέγονε] mut. 
in γεγονὸς Ε" 15 6 χρόνος ἐς συμπροῆλϑεν)] -εν e corr. E? 16 τοῦ] corr. 
ex τὸ EK? post det del. χαὶ E? 19 τοδὶ τὸ] τὸ διττὸν AB: τὸ διττὸν A? 
20 ἀλλὰ Ὁ 22 ὃν B: mg. ἕν ἐνστὰν D 23 τούτῳ] corr. ex τοῦτο E? 
24 γέγονε] seq. ras. 1 litt. E 25 τὸ (pr.)] supraser. D! 26 ἐπῆλϑε B: προῆλϑε 
ce: processit Ὁ 27 γέγονε B 29 post πλήϑους del. ὡς ἐν ὕλῃ E! 31 εἴδους 
ABD: εἴδος Ebc 91. 32 ὑφέστηχε AB 
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~ y A c ~ » eee A ΄ a’? a > / > ΄ ~ \ a 

τοῦ εἶναι ἑαυτῷ αἴτιον διὰ τὸν μερισμόν, Gt ὃν οὐχέτι ἐν ἑαυτῷ τὸ ἕν 44" 
Υ \ \ a , ΄ ¢ , > f σ δῶν ΄ 'ν» 

ἔχει" τὸ γὰρ μεριστὸν μέρει εβθος miacdee οὐχέτι ὅλον οὐδὲ χυρίως 15 
δωνχ ἐστὶν αὐϑυπόστατον, ὥσπερ οὐδὲ τὸ τῆ sajna χινοῦν χυρίως αὐτοχίνητον" 

ἀμερὲς γὰρ ἀνάγχη χαὶ ἀδιάστατον εἶναι χαὶ ὅλον ὅλῳ ἑαυτῷ ἐφαρμόττον 

5 τὸ χυρίως αὐθυπόστατόν te χαὶ αὐτοχίνητον, τὸ δὲ μεριστὸν χαὶ διεστὼς 20 
4 , Vv \ be \ \ ~ Le πύον, Ὡ ah Ἁ ἔξωϑεν μόνως ἔχει τὸ εἶναι: χαὶ διὰ τοῦτο οὖν χαὶ ὅτι σύνϑετον χαὶ ὅτι wy 
σ leg >. / σ > , > 7 > ~ ΄ { " τ v ~ / 

ὅλον ἅμα ἐστίν, ὅπερ ἐστίν, GAN ἐν τῷ γίνεσϑα! τὸ εἶναι ἐχει, τοῦτο χυρίως 

ἤδη γενητόν ἐστιν ὡς πρὸς τὸ χυρίως ὃν ἀντιδιρημένον, ὃ χαὶ τὸ εἶναι παρ 
ἑαυτοῦ ἔχει καὶ ἅμα ὅλον ἐστὶ τοῦτο, ὅπερ ἐστί. τὸ δὲ τοιοῦτον γενητὼν 2% 

10 χαὶ penal εὐθὺς ἀπὸ τοῦ ὄντος ie χαὶ χίνησιν, ὅτι μὴ ἔμεινεν ἐν 

τῷ oles ὄντι" διὸ μὴ ae ἐν τῇ αὐτῇ καταστάσει τελέως" ἔμενεν γὰρ 
> 

dv ἐν τῷ ἑνὶ χαϑάπερ τὸ ὄντως Ove μεταβάλλει χαὶ χινεῖται ἀεὶ ἀπὸ τῆς 

προτέρας ἕξεως: διὸ χαὶ ὃ χρόνος αὐτῷ συμπαραϑέει μετρῶν αὐτοῦ χαὶ 30 

εὐθετίζων ταύτην τὴν ἔχστασιν, ὥσπερ ἄλλο τι τὴν τῆς οὐσίας αὐτοῦ με- 
15 μερισμένην διάστασιν εὐϑετίζει χαὶ τὴν σωματικὴν φύσιν, εἴτε ὃ τόπος εἴτε 

ἄλλο τι ταύτην ἔχει τὴν δύναμιν. τοῦτο μὲν οὖν διὰ τὰς τ ἐς αἰτίας 

τὸ χυρίως γενητόν ἐστιν.“ αὐτοῦ δὲ τούτου τὸ μὲν προσεχῶς ἀπὸ τοῦ ὄντος 35 

ὑφιστάμενον ἅτε ἀχινήτου τούτου ὄντος καὶ ἀεὶ τὴν αὐτὴν ἔχοντος χατά- 
στασιν χαὶ χατ᾽ οὐσίαν χαὶ χατὰ δύναμιν χαὶ χατ᾽ ἐνέργειαν det χαὶ αὐτὸ 

50 μένειν ἀεὶ γινόμενον τοῦ μὲν χυρίως ὄντος εἰς τὸ μενον ὑπελϑόντος, 
τοῦ δὲ ἀεὶ τοῦ αἰωνίου εἰς τὸ χρονιχὸν ἀεί: τὴν γὰρ τοῦ ὄντος τελειότητα 40 

χαὶ παντότητα τὴν ἅμα ὅλην ὑφεστῶσαν τοῦτο χατὰ μέρος ὡς δυνατὸν 
ὑποδέχεται τὴν ἄπειρον ἐχείνου δύναμιν τῷ ἐπ᾿ ἄπειρον τούτῳ μιμούμενον. 

τοιοῦτος ἡμῖν ὃ πολυτίμητος οὐρανὸς ἀνεφάνη πρῶτος ἐν τῇ σωματιχῇ 
i 

25 φύσει μετὰ τὴν ea IS τ ὑποστὰς εἰχὼν ie πρὸς TO τῶν 45 

παραδειγμάτων ἄριστον: ἀπὸ γὰρ ἑνώσεως χαὶ ταυτότητος εἰς | ὁμοιό- 45a aie X w \ Ἃ 4 \ ¢ \ > Ἃ ΄ 

τητα τὴν προς TO ον τὸ aie re ὑπελϑὸν ELKWY γέγονεν ἅτ ἐοιχέναι a ) 
͵ 

λοιπόν. ἀλλ᾽ οὐχὶ τῷ εἶναι πρὸς τὸ ὃν συναπτόμενον. χινηϑεὶς δὲ ἀχινή- 
4 

τως ὃ οὐρανὸς χαὶ μεταβαλὼν ἀμεταβλήτως μόνας ἐχείνας ἔσχε τὰς μετα- 
‘ ‘ 

80 βολάς, ὅσαι τῷ μονίμῳ συνυπάρχειν ἠδύναντο. διὸ χίνησιν μὲν Thy χατὰ 5 

τόπον ἔσχε τὴν μενούσης τῆς οὐσίας χαὶ τῆς χατ᾽ οὐσίαν διαϑέσεως δυνα- 

μένην ἐπιτελεῖσθαι: αὕτη γὰρ τῶν πεταπολῶν ὡς ἥχιστα τῆς οὐσίας xat 

τῆς διαϑέσεως ἅπτεται. καὶ τῆς χατὰ τόπον δὲ ἐχείνην ἔλαχε, ual? ἣν 
χαίτοι χατὰ τόπον χινούμενος οὐχ ἐξίσταται τοῦ τόπου, ἀλλ᾽ ἐν τῷ αὐτῷ 10 

3 τὸ] τῷ AB 5 zat (alt.)] τε xat Ὁ 6 ἔχει μόνως E 7 γίγνεσϑαι Ec 8 ὃν] 

ἕν Ὁ 9 ἐστί (pr.)] seq. ras. 1 litt. E 10 χαὶ ὅτι μὴ A: zai μὴ ὅτι B 11 μένον] 

corr. ex μόνον E? ἔμενε DEc 12 ὄντως] οὕτως D 13 συμπαραϑέει Db: 6 

corr. E: συμπαραϑέσει ABE! 14 τῆς] tod A 16 ἔχει“ ταύτην E τοῦτο -- 

δύναμιν (19) om. D 17 μὲν] μὴ AB ὄντως Ὁ 18 ἀκινήτου] renovat. m. 

rec. A τούτου] τόπου AB 21 ὄντος) ὅλου Ὁ 22 ἅμα] renovat. m. ree. 

A: ὕλην B 23 τῷ] corr. ex τὸ E?: τῶν B τούτῳ Ε": τοῦτο ABDE! 

21 εἰχὸν E: corr. E? 28 tw] corr. ex to E? 30 ἐδύναντο Ὁ 91 τὴν] 

corr. ex τῆς E? 33 ἅπτεται) corr. ex ἕπεται E® δὲ] xai AB 

ἔλαχεν B 
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μένει χινούμενος, τῶν χατ᾽ εὐϑεῖαν χινουμένων οὐδὲ τὸ βραχύτατον ἐν τῷ 45: 

αὐτῷ μενόντων τόπῳ’ ὥστε τὴν χύχλῳ χίνησιν μονὴν μᾶλλον εἶναι ἢ χί- 
νησιν, εἴπερ τὰ xat αὐτὴν χινούμενα ϑαυμαστὸν δή τινα τρόπον τῷ μὲν 

ὅλῳ μένει, τοῖς μέρεσι δὲ περιδινεῖται. ἀίδιος G8 ὧν διὰ τὴν ἀπὸ τοῦ ἀχι- 15 

5 νήτου προσεχῶς ὑπόστασιν τῆς ἀπὸ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ ὃν χαὶ ἀπὸ τοῦ 
ὄντος εἰς τὸ μὴ ὃν μεταβολῆς ὑπερανέχει, ὧν τὴν μὲν γένεσιν, τὴν δὲ 
φϑορὰν χαλεῖν ἔϑος, εἰ γὰρ ἐγίνετό ποτε μὴ πρότερον ὄν, ἀνάγχη καὶ τὸ 
αἴτιον αὐτοῦ ποιεῖν τί ποτε μὴ πρότερον πεποιηχὸς χαὶ μηχέτι ἀχίνητον 20 
μηδὲ χατὰ τὰ αὐτὰ χαὶ ὡσαύτως ἔχον φυλάττεσθαι, καὶ εἰ ἐφϑείρετο, 

10 αὐτό te ἐξειστήχει ἂν τῆς πρὸς τὸ ἀχίνητον αἴτιον ὁμοιότητος, καὶ τὸ 
αἴτιον τὸ προσεχὲς οὐχέτι αἴτιον ἦν οὐδὲ τῷ εἶναι ποιοῦν τὰ προσεχῶς 

ὑπ᾽ αὐτοῦ ὑφιστάμενα. 7 δὲ αὔξησις χαὶ μείωσις γένεσίς τις οὖσα καὶ 2% 

αὐτὴ καὶ φϑορὰ παντελῶς ἀλλοτρία τοῦ προσεχῶς ὑπὸ ἀχινήτου αἰτίου 
παραγομένου γενητοῦ χαϑέστηχεν. 4 δὲ ἀλλοίωσις χατά τινα τρόπον, ὃν 

15 ἴσως προϊόντες εἰσόμεϑα, δυνατή πως ἐπὶ αὐτοῦ ϑεωρεῖσϑαι. τοιοῦτον οὖν 
ὑποστὰν τὸ πρώτιστον καὶ τελειότατον τῆς σωματιχῆς ὑποστάσεως γόνιμον 80 

χαὶ αὐτὸ ὑπάρχον. οὐ μέντοι παντελῶς ἀμετάβλητον: χἂν γὰρ πολλῶν χαὶ 

μαχαρίων μετέσχεν ἀπὸ τοῦ γεννήσαντος ἀγαϑῶν, ὡς ἐν τῷ [Πολιτιχῷ 
φησιν ὃ Πλάτων, ἀλλ οὖν χεχοινώνηχέν γε καὶ σώματος, τουτέστι διέστη 

20 χαὶ ἐμερίσϑη χαὶ τὴν ἀπὸ τοῦ ὄντος ἔχστασιν ὑπέμεινε" διὸ μεταβολῆς 85 
ἀμοίρῳ μένειν αὐτῷ παντάπασιν ἀδύνατον ἦν. μεταβάλλον δ᾽ οὖν χατά τε 
τὴν τοπιχὴν χίνησιν χαὶ τοὺς σχηματισμοὺς χαὶ ἄλλοτε ἐν ἄλλῃ ἕξει χαϑι- 

στάμενον χατὰ τὴν ἄλλην καὶ ἄλλην ἀπὸ τῶν αἰτίων μέϑεξιν τῆς ἐπιβαλ- 

λούσης αὐτῷ ἀγαϑότητος παράγει τὰ ὑφ᾽ ἑαυτὸν οὐχέτι ἀχινήτως, ὥσπερ 4 

95 αὐτὸς παρήχϑη. ἀλλὰ χινουμένως αὐτὰ ὑφιστάνων. ἐνταῦϑα τοίνυν χαὶ 7 

yar οὐσίαν ἐξεφάνη μεταβολὴ πρώτως, xal γένεσις xat φϑορὰ τῆς οὐσίας 
τὴν ἀρχὴν ἔσχον- ἀλλ᾿ οὔτε ἐχ τοῦ πάντη μὴ ὄντος ἣ γένεσις οὔτε εἰς τὸ 
πάντη ph ὃν ἢ φϑορά, διότι χαὶ τὰ αἴτια ἀπ’ ἄλλης ἕξεως εἰς ἄλλην 4 

μεταβάλλοντα τὰς διαφορὰς τῶν ἐνταῦϑα παραγοϊμένων ὑφίστησιν. τάχα 45» 
> 

30 δὲ σαφέστερον hos ῥητέον. τὸ μὲν νοητὸν πλῆϑος καὶ χατὰ τὴν διάχρισιν 
c > ~ τὴν ἑαυτοῦ τὴν ὡς ἐν νοητῷ ϑεωρουμένην ἡνωμένον ἐστὶν ἅτε παντὸς τοῦ 

2.3 εἶναι μᾶλλον ἢ χίνησιν D: μᾶλλον ἢ κίνησιν εἶναι Ec: 51: magis mansio quam motus Ὁ 

4 πυρὶ δινεῖται E: corr. E*: περιδονεῖται D 5 ὄντος --- τοῦ] mg. E? nai — ὃν (6)) 

D: om. ABb χαὶ D: ἢ τῆς Ee 7 ἔϑος χαλεῖν Ὁ ἐγένετο Ὁ ὃν E: 

ὧν ABD 8 πεποιηχὼς E: corr. E? 9 zat (prius)]} om. B ἔχων E: 

corr. E? 10 te] corr. ex δὲ E!: del. E?: om. c ἐξιστήχει A: ἐξεστήχει c 
11 τῷ] τὸ ὁ 12 χαὶ γένεσις Β 13 τοῦ] corr. ex χαὶ E? 14 παραγενομέ- 

νου ¢ 15 ἐπὶ] ἐπὶ τοῦ D 16 ἐπιτάσεως E: corr. E? μόνιμον © 
17 ὑπάρχει E*%e 18 μετέσχεν om. Ee post γεννήσαντος add. μετέσχηχεν Εὸ 

Πολιτιχῷ] 269d 19 χεχοινώνηχε BDEc 20 ἐμερίσϑη] -pe- e corr. E! 21 peta- 

βολον E: corr. E? te om. D 22 μετασχηματισμοὺς D 23 ὑπὸ D 
23. 24 ἐπιβαλούσης B 25 ὑφισταμένων E: corr. E? 28 ἀπὸ D 29 τῶν 

ἐνταῦϑα παραγομένων τὰς διαφορὰς Ke ὑφίστησι DEc 90 καὶ BDb: om. AEe 

31 ἡνωμένος E 
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δι 

ὄντως ὄντος ἐν τῷ ἑνὶ μένοντος" διὸ χαὶ οὐ μόνον τὰ ὃ διάφορα εἴδη Gua 45» 

συνυφέστηχεν ἐν ἐχείνῃ τῇ οὐσίᾳ, ἀλλὰ χαὶ τὰ ἐναντία, χαὶ μετέχει ἀλλή- 
λων χαὶ ἥνωται πρὸς ἄλληλα, ὡς μηχέτι ἐπείσαχτον εἶναι τὴν μέϑεξιν 
μηδὲ τὸ ποιεῖν χαὶ πάσχειν ἔτι χώραν ἔχειν ἐχεῖ, διὸ χαὶ γε ἔσεως τῆς 

5 χυρίως ἐξήρηται ἐχεῖνα. ἐν δὲ τοῖς πρώτοις τῶν χυρίως γινομένων διαστά- 10 
σεως ἀναφανείσης χαὶ μερισμοῦ χαὶ μεταβολῆς, ἀλλὰ σωζομένης εἰλιχρινοῦς 

τῆς πρὸς τὸ ἀμέριστον ὁμοιώσεως, διαχέχριται μὲν ἀλλήλων τὰ συμπλη- 
Paes τὴν οὐσίαν ἐχείνην καὶ μέρη χαὶ εἴδη, δρᾷ δὲ cis ἄλληλα χαὶ πάσχει 
on cg ἅτε διαστάντα ἀπ᾽ τ»: μενούσης ὃὲ ὅμως τῆς οὐσίας 16 

10 καὶ ὃρᾷ τὰ δρῶντα χαὶ πάσχει τὰ πάσχοντα τελειωτιχῆς οὔσης τῆς εἰς 

ἄλληλα ἐνεργείας: τῇ γὰρ ἀλλήλων ϑετοχῇ τὴν ἐν τῷ ὄντως ὄντι ἕνωσιν 
ἀπειχονίζεται τὰ ἐν τῷ γινομένῳ εἴδη: ἀλλὰ τὰ μὲν ἐν τῷ προσεχῶς ὑπὸ 
τοῦ ὄντος ὑφισταμένῳ τελεσιουργῶς τοῦτο ὃρᾷ, τὰ GE ἀπὸ τούτων ὑφιστά- 20 

μενα λοιπὸν ἀπὸ τοῦ ast τοῦ χρονιχοῦ πρὸς τὸ ποτὲ τὸ ἐν μέρει χρόνου 
15 ὑπελϑόντα, διότι χατὰ τὰς ἄλλοτε ἄλλας γινομένας διαϑέσξις τῶν οὐρανίων 

ὑφίσταται, ὡς ταδὲ μὲν ἐν toiade τοῖς ζῳδίοις τοῦ ἡλίου τυγχάνοντος, ταδὶ 

δὲ ἐν τοῖσδε. “πολλῇς οὖν γενομένης τῆς ἐν τῷ ἐσχάτῳ πλήϑει διαστάσεως 50 

χαὶ τῶν ὑπὸ σελήνην οὐσιῶν ἐχ τῶν οὕτως διεστηχότων συντιϑεμένης οὔτε 
πάντα μετέχει πάντων οὔτε πάντα ἐν πᾶσιν, ἀλλ ὅσα μὲν διάφορα ὄντα 

50 ἐν ἑνὶ εἴδει συνδεδ pate ταῦτα δύναται δυνυσάρχειν ἀλλήλοις ἀστασιά- 
τως ἀλλήλων Beene, τὰ O& ἐναντία τὴν πᾶσαν ἐνταῦϑα διάστασιν 80 

ὑπομείναντα συνάγεται μὲν εἰς τοῦτο πάντως χαὶ μάλιστα τὰ γενιχώτερα, 

οἷον. ϑερμότητες, ψύξεις, ξηρότητες, δγρότητες, καὶ τὰ συνεδρεύοντα τούτοις 
ἑχάστῃ τῶν αἰσϑήσεων ἀντιληπτά, οἷον λευχότητες, μελανίαι, ὀξύτητες, βαρύν, 

\ THTES, γλυχύτητες, TLAPOTYTES, τραχύτητες; Neuen ees χαὶ αἱ χατὰ τὰς ὀσμὰς 80 τῷ σι 

ἀντιϑέσεις, συνάγοντα! ὃὲ οὐ χαϑ' αὑτά, ἀλλὰ μετὰ τῶν ὑποχειμένων αὐτοῖς 
σωμάτων, ἐν οἷς ὑφεστήχασι" ταῦτα OF ἐστι τὰ πρῶτα στοιχεῖα, πῦρ, ἀήρ, 
ὕδωρ. γῆ; ἐξ ὧν τὰ ἄλλα συνίσταται τά τε ζῷα χαὶ τὰ φυτά. ἀλλ᾽ ὅταν 

μὲν ἐναρμονίου χαὶ συμμέτρου τινὸς ἀπὸ τῶν οὐρανίων τύχῃ συναγωγῆς 40 
80 πρὸς τόδε τι ἢ τόδε τῶν συνϑέτων εἰδῶν ἐπῆν ἡ εἰάτητα ἐχούσης, ἐλλάμ.- > — 

5 
ξ Φ Tet τότε τὸ εἶδος ἐχεῖνο χαὶ αὐτό τε συνέχει τὴν τῶν ἐναντίων συνδρο- 

μήν. καὶ On αὐτῆς ἐχεῖνο συνέχεται ὅταν δὲ τὰ ἐναντία, οἷον πῦρ καὶ 

1 ἅμα om. Ee 2 συναφέστηχεν Α 5 γενομένων D et corr. in γινομένων E! 

10 τὰ] tov AB τὰ] τὸν AB 11 ὄντος DE: corr. E? 12 τὰ (alterum) 

να 
om. Ὁ 13 ὑφισταμένῳ Ὁ: ὑφισταμένῳ --- τούτων om. B 14 τὸ (alterum)]} 

corr. ex τῷ E* 15 ὑπελϑόντα D: corr. ex ὑπελϑόντι E?: ἐπελθόντος AB mg. (post 
ὑπελϑόντα) πρόσχειται ἐν ἄλλοις γενεσιουργῶς Ὁ! διότι] δὲ ὅτι ΑΒ χαὶ ἄλλας E 

10 τὰ δὴ Α ζῴοις Ὁ τοῦ --- τυγχάνοντος Om. D 16. 17 τὰ δὲ δὴ A 
17 οὖν] corr. ex οὐ E? γινομένης Ec: λεγομένης B 19 πᾶσίν ἐστιν Ὁ 

20. 21 ἀστασιάστως ἀλλήλοις D 22 ταὐτὸ De 20 ϑερμότητας Β ξηρότητας 
ὑγρότητας Β 24 ἑχάστοις Β αἰσϑη A ἀντιληπτιχὰ Β 25 γλυχύτητες 

πιχρότητες om. D 28 συνίστανται Ee τά te om. Ὁ τὰ om. E 

30 τάδε B τι om. AB 30. 31 ἐλάμπει AB 91 τὸ om. AB 

Comment. Arist. VIL Simpl. de Caelo. t 
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τὸ 7. ἌΓΕ ΄ ΄ . ‘ ΄ ΄ 
ὕδωρ, διὰ τὸ φύσει δύσμιχτον ἐπιμένῃ (are χατὰ τὰς ἐναντίας ποιό- 45d 
τητας, τότε ἀνάγχη ποτὲ τὸ βραράν ἃ ἐπ χρατοῦν ἐχ τῆς τοῦ (ἀντικειμένου 48 

αὔξεσϑαι, χαὶ φϑείρεται μὲν τότε τὸ σύνϑετον εἶδος ἐχεῖνο 46a μειώσεως 
— ae ~ , ~ ’ A > 4 ~ τὸ τῇ τοιᾷδε συμμετρία τῶν στοιχείων mepo υχὸς ἐπιγίνεσϑαι, οἷον τὸ τοῦ 

inf 

5 Bods ἣ τοῦ ἵππου, ἄλλου δὲ εἴδους youl ετρίας τοῖς στοιχείοις ἐγγενομένου 

χατὰ τὴν πλεονεξίαν te χαὶ μειονεξίαν τῶν στοιχείων χαὶ ἄλλης ἐπιτη- 5 

δειότητος μέλιτται μὲν ἀπὸ Bods, σφῆχες δὲ ἐξ ἵππου γίνονται χαὶ σχώ- 
ληχες ἀπὸ διαφόρων ζῴων χαὶ φυτῶν διάφοροι. ἔστι δὲ ὅτε πολλῆς 

τινος πλεονεξίας τῶν στοιχείων ἐν τοῖς συνϑέτοις γενομένης ἢ χαμόντα 
10 λοιπὸν χαὶ γηράσαντα ἀνεπιτήδεια γίνεται πρὸς συνθέτου εἴδους ὑποδοχὴν 10 

χαὶ διαλυϑέντα τότε εἰς τὰς ἑαυτῶν ὁλότητας χωρεῖ χαὶ ἐχνεασϑέντα ἐχεῖ 
χαὶ ἀνηβήσαντα τότε πάλιν ἔρχεται πρὸς σύνϑεσιν: δηλοῖ δὲ pakiona τὸ 
ὕδωρ ταῦτα τότε μάλιστα πρὸς γένεσιν χαὶ τροφὴν ἐπιτήδειον ὑπάρχον, 
ὅταν χαϑαρὸν γένηται χαὶ ax τῆς ἑαυτοῦ ὑλότητος ἀπουερίζηται. ὡς ἀπὸ 16 

15 πηγῶν ὁρᾶται. χαὶ δῆλον, ὅτι χαὶ ἣ γένεσις ἐνταῦϑα χαὶ 7 ginps βετας 
βολή τίς ἐστιν Ono τε τοῦ ἐναντίου γινομένη καὶ ex τῆς ἐναντίας ἕξεως 

ἰς τὴν ἐναντίαν τον τι υένη. ἐπὶ μὲν τῶν στοιχείων τοῦ ὕδατος, εἰ τύχοι, 
οὔ eons εἰς τὴν ἐναντίαν ἑαυτῷ σύστασιν τὴν πύριον μεταβαλλο- 20 

μένου, χαὶ οὕτως γίνεται τὸ πῦρ ἐξ ἐναντίου μὲν ἑαυτῷ τοῦ ὕδατος χατὰ 

90 τὰς ἐναντίας ποιότητας, ὑπὸ ἐναντίου δὲ τῷ ὕδατι τοῦ πυρός" δεῖ γὰρ τὸ 
υὲν φϑειρόμενον ἐναντίον εἶναι τῷ φϑείροντι, τὸ OF γινόμενον ταὐτὸν τῷ 
ποιοῦντι. ἣ γὰρ τῶν στοιχείων 7 oles εἰς ἑαυτὰ μεταβολὴ τῶν ποιούντων 2% 

ἐχ τῶν πασχόντων ἐστὶν ρος: ἐχόντων δηλονότι τῶν ὑποχειμένων 
\ \ πρὸς Exdtepov, xat 7 φϑορὰ πάλιν ὑπὸ τοῦ ἐναντίου γίνεται τοῦ ἐναντίου" 

φϑείρεται γὰρ τὸ ὕδωρ ὑπὸ τοῦ πυρὸς εἰς τὸ πῦρ΄ ὥστε χαὶ 7 ἄλλου 
φϑορὰ ἄλλου γένεσίς ἐστι χαὶ : ἄλλου eae ἄλλου τα τῶν μὲν 80 

ποιοτήτων ἀπολλυμένων εἰς τὸ τὶ ὄν: ὅταν γὰρ ἐξ ὕδατος sees τὸ a 

ἢ Ψυχρὰ χαὶ ὑγρὰ ποιότης οἴχεται τῆς αὐτο οὐσίας τὰς τοῦ πυρὸς 
υξτα RE τος ποιότητας. χαὶ τοῦτο μέν, ὅταν ἐξ οὐσίας τινὸς τοῦ ὕδα- 

ς οὐσίαν ἄλλην τοῦ πυρὸς ἣ μεταβολὴ γίνηται: ὅταν ὃὲ ἀμυδροτέρα 85 

τις δρᾶσις χαὶ πεῖσις εἰς ἄλληλα τῶν στοιχείων κατὰ ποιότητας γίνηται, 

τῷ σι 

» - - = 

oO τος El 

1 ἐπιμένῃ μαχόμενα] ἐπιμαχόμενα AB 1. 2 πιότητας E: corr. E? 4 τῇ om. E 

ἐπιγίγνεσϑαι Ee 5 ἄλλου δὲ E: ἀλλ᾽ οὐδὲ ABD τοῖς στοιχείοις] bis A, sed 

corr. ἐγγινομένου Ὁ 6 τε om. Ec 7 μέλιττα Ὁ χαὶ σφῆχες 

6 D ἵππου DEb: ἵππων AB 9 γινομένης De: γινομένοις E 10 χαὶ] ἢ 
ΑΒ ἐνεπιτήδια E: corr. E? γίνονται E 11 ἑαυτὰς A χαὶ 

τη. sec. E 12 ἀναβήσαντα A: ἀναζήσαντα B 13 ἐπιτήδιον E, sed corr. 

14 post ὁλότητος ras. 20 litt. E anowepitetat A, sed corr. 16 γενομένη E 

11 μεϑισταμένην E 18 πύρειον CD 18. 19 μεταβαλλόμενον ec 19. γίγνε- 

ται Ec 22 ποίησις] ἡ in ras. ἘΠ 28 ἐπιτηδίως E: corr. Ἐ2 24 τοῦ ἐναν- 
τίου (alt.) οἵη. Be 26 ἐστιν eras. v E 27 τὸ (alterum) om. De 29 peta- 

βαλλούσης B 30 els] seq. ras. 2 litt. E ἡ om. ὃ 31 τις ἡ D 

χαὶ] ἢ Ec τῶν --- ἑαυτῶν (ρ. 99,1) DEb: om. AB χατὰ D: κατὰ τὰς Ec 

γένηται ¢ 
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¢ στε διάϑεσιν ἀλλήλοις ἀφ᾽ ἑαυτῶν ἐμποιεῖν χαὶ ϑερμαίνεσϑαι μὲν τὸ 40: Ea 
2 ὃ ένον ὕδωρ, ψΨύχεσϑαι δὲ ἢ ὑγραίνεσϑαι τὸ πῦρ μένον πῦρ, τότε vowp μὲ Psy VE Ξ ἢ if ξ ) TOP μὲν πῦρ, TOTES 

ἀλλοίωσις λέγεται χαὶ πάϑος τὸ συμβαῖνον, ὅτι μὴ ἄλλη τις οὐσία ἐξ 40 
ἄλλης. ἀλλ᾽ ἀλλοία γέγονε μόνον. καὶ δῆλον, ὅτι xat οὐχ ἣ τυχοῦσα 

5 γίνεται ὑπὸ τοῦ τυχόντος διάϑεσις, ἀλλ᾽ ἢ ἐναντία ex τῆς ἐναντίας: οὐ ( ' i 
ἈΙΓᾺ ἊΝ ΄ \ - LA = \ τ a > hy a ib CoN oe fee oN aN 

γὰρ ψύχεται ὑπὸ ξηρύτητος τὸ ψυχόμενον, AAA ὑπὸ ψυχρότητος" τὸ γὰρ 

πάσχον ὑπὸ ποιοῦντος πάσχον καὶ ποιοῦντος χατὰ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν χαὶ 4 

αὐτῷ τῷ εἶναι" οὕτω γὰρ ποιεῖ τὰ χατὰ φύσιν ποιοῦντα" τοιοῦτον πάσχει 

πάϑος. οἷον ἦν τὸ ποιοῦν, ἥτοι χαϑὸ ἐποίξι | τὸ ποιοῦν, χαὶ τὸ ποι- Abb ’ | ola | 
~ Νὴ ~ \ ) εν bs ΄ > 2 ae «Ὁ ¢ , ν᾿ ΄ , 

10 οὖν δὲ φυσιχῶς χαὶ χαϑ' αὑτὸ τοιοῦτο πάϑος ἐμποιεῖ, ὁποία ἣν ἢ ποιύ- 
τῆς αὐτοῦ, καϑ' ἣν ποιεῖ" τὸ γὰρ ποιοῦν φυσιχῶς εἰς ἑαυτὸ μεταβαάλ- 

λειν βούλεται τὸ πάσχον, μεταβάλλεται ὃὲ τὸ ἐναντίον εἰς τὸ ἐναντίον 
~ , A ~ 36 

χαὶ ἢ ἐν tH ψυχομένῳ ϑερμότης εἰς τὴν ἐν τῷ ψύχοντι ψυχρότητα. ἀλλ᾽ ὃ 
[- > > ΄ Ἵν 5] ~ ~ ΠῚ 

ὅταν μέν, ὡς εἶπον, ἀλλοίωσις ἢ τὸ γινόμενον, ἀτελῶς ταῦτα γίνεται, καὶ 
΄ 15 ψύχεται μὲν τὸ πρότερον ὑπάρχον ϑερμόν, οὐχ οὕτως OF ὡς τελείως 

ψυχϑὲν μεταβαλεῖν εἰς τὴν τοῦ ψύχοντος φύσιν, ὅπερ ἐπὶ τῶν γινομένων 

χαὶ φϑειρομένων συμβαίνει. πάντως δὲ τὸ ἐναντίον εἰς τὸ ἐναντίον δρᾷ χαὶ 10 

ἐχεῖνο φϑείρει μεταβαλεῖν εἰς ἑαυτὸ βουλόμενον τὸ πάσχον" οἷον εἰ τὸ πῦρ 
> \ +7 ~ a , Mae 2 N ma Sed ς ἼΩΝ f = \ > εἰς τὸν ἀέρα ποιεῖ μεταβάλλειν “αὐτὸν εἰς ἑαυτὸ βουλόμενον χαὶ ἐχφλο- 

90 γοῦν, ἐπειδὴ ϑερμὸς καὶ ὁ. ἀὴρ ὑπόχειται, οὐ τὴν ϑερμότητα τοῦ ἀέρος 
΄ ΄ \ ~ σ \ ΕΣ ὙῸΣ ~ \ = 

βούλεται μεταβάλλειν τὸ πῦρ' αὕτη γὰρ δύναται χαὶ Ev τῷ πυρὶ εἶναι" 15 

ἀλλὰ τὴν ὑγρότητα, διότι ταύτην τῷ πυρὶ συνυπάρχειν ἀδύνατον, χαὶ 
ΕἾΝ Bee > ~ Ξ , a ) eet: > \ > et: Ree Vee G4 

φϑείρει ταύτην οὐ τῇ ϑερμότητι χαϑ' αὗτό, ἀλλὰ τῇ ξηρότητι, καὶ ἢ Dep- 
\ ~ , ~ 

udtys χατὰ couBeByxds τῇ ξηρότητι συνεργεῖ. ὥστε xal συλλογίσαιο ἂν 
25 οὕτως: τὰ φυσιχῶς δρῶντα τῶν ὑπὸ σελήνην σωμάτων πολλαπλασιάζειν 20 

~ \ 

ἑαυτὰ βουλόμενα δρᾷ τὰ διὰ τὸ πολλαπλασιάζειν ἑαυτὰ δρῶντα μετα- 
βάλλει τὰ πάσχοντα εἰς ἑαυτά: τὰ μεταβάλλοντα εἰς ἑαυτὰ τὰ πάσχοντα 
τὰ ἐν τοῖς πάσχουσι μιὴ δυνάμενα συνυπάρχειν ἑαυτοῖς φϑείρουσιν: τὰ μὴ 

ν δυνάμενα συνυπάρχειν ἐναντία ἐστί, τὰ δὲ ἐναντία ὑπὸ τῶν ἐναντίων 535 

1 ἀφ᾽ Ὁ: ὑφ᾽ Ec μὲν] μὲν εἰ τύχοι D 3 τὸ πάϑος D τὸ om. E 
ὅτι --- μόνον (4) om. ὁ ἄλλη] in ras. 5 litt. E 4 ἀλλὰ Ὁ καὶ οὐχ] οὐχ ο: 

χαὶ αὕτη οὐχ Ὁ 6 ξηρότητος] ψυχρότητος E: θερμότητος E7c: ὑπὸ ξηρότητος mg. BH? 
7 ποιοῦντος (pr.)] τοῦ ποιοῦντος B πάσχει ὁ 8 οὕτω] seq. ras. 1 litt. E: οὕτως A 

10 τοιοῦτον DEc 13 ante xat add. οἷον τὸ ϑερμὸν (e corr.) εἰς τὸ ψυχρὸν Ὁ 14 ἀλ- 

λοίωσιν Ὁ ἡ om. Ὁ γενόμενον E 16 μεταβαλλεῖν Β: μεταβάλλειν ς 

ὅπερ χαὶ Ec γενομένων E 17 τὸ (prius)] εἰς τὸ Ἐς εἰς τὸ ἐναντίον D: 

om. ABEbc 18 μεταβάλλειν DEc 19 ἑαυτὸν AB 20 ἐπειδὴ δὲ καὶ AB 

zai ὁ E(b): om. ABD ἀὴρ om. Ὁ ὑπόχειται ὁ ἀὴρ Ὁ 21 μεταβαλεῖν Β 

23 τῇ (pr.)] corr. ex τῷ A ξηρότητι τῇ ἑαυτοῦ Ὁ zat om. B ἡ DE?: om. 
ABE! 24 τῇ ξηρότητι om. Ee συνεργεῖ BDb: ἐνεργεῖ AEc 24. 25 οὕτως 
συλλογίσαιο ἂν Ee 24 συλλογίαιο B 25 πολυπλασιάζειν Ὁ 26 αὑτὰ Ee 

τὰ] supraser. E? αὐτὰ E: αὑτὰ c 27 τὰ (pr.)] corr. ex τὸ E® ele — πάσχοντα 

Eb: om. BD et lac. relicta A μεταβάλλοντα E*b: μέλλοντα E! τὰ (tert.) om. AB 

28. 29 συνυπάρχειν μὴ δυνάμενα Ec 28 φϑείρουσι BDEc 29 ἐστίν E 
T#* 
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φϑείρεται" tk γὰρ δυνάμενα συνυπάρχειν ἐν τῷ χοινῷ ὑποχειμένῳ οὐ 40» 
φϑείρει ἄλληλα: φϑαρέντων οὖν τῶν ἐν τῷ πάσχοντι ἐναντίων ὑπὸ τῶν 

ἐν τῷ ποιοῦντι ἐναντίων τὸ ὑποχείμενον προσλαβὸν τὰς τοῦ ποιοῦντος 

ποιότητας ἢ ποσότητας, ἀνθ ὧν πρότερον ἔσχεν ἐναντίων αὐταῖς, μετα- 80 

5 βάλλεται εἰς τὴν τοῦ ποιοῦντος φύσιν. χαὶ γίνεται τὸ πρότερον ὃν ὕδωρ 
ὑπὸ τοῦ πυρὸς πῦρ διὰ υέσου ἀέρος τῆς ϑερμότητος πρῶτον ὡς ὃὅραστι- 
χωτέρας τὴν ψύξιν ἐχβαλούσης ἀπὸ τοῦ ὕδατος, εἶτα καὶ τῆς ξηρότητος 
τὴν ὑγρότητα: χαὶ μεγέϑη δὲ χαὶ lie ὅσα wy δύναται συνυπ πάρχευ 80 

ἀμείβεται εἰς τὰ ἐναντία, χαὶ οὕτως ἢ σωματιχὴ διάστασις τοῦ ὕδατος, ἢ 

10 εἴ τι ἄλλο ἐστὶν ἐν αὐτῷ ὑλικώτερον, τὰς ἐναντίας, ὧν εἶχε, ποιότητας 

εἰσδεξάμενον μετέβαλεν εἰς πῦρ ἀπὸ ὕδατος μενόντων τῶν πρὸς τὸ πῦρ 

χηινῶν, ἅπερ χαὶ συνυπάρχειν ἑχατέραις ἐδύνατο ποιότησιν, εἴτε ἢ σωμα- 40 
τικὴ φύσις ἐστὶν αὐτῆς μετά τινων ἐνίοτε χοινῶν εἴτε ἢ πρώτη ὕλη" με- 

ταβολῆς γὰρ γινομένης ἀνάγχη τι μένον εἶναι, περὶ ὃ γίνεται ἣ μεταβολή" 

15 τοῦτο ὃέ ἐστι τὸ χυρίως μεταβαλλόμενον χατὰ τὰς ἐξιούσας ποιότητας. 

αὐτῶν μὲν οὖν τῶν ποιοτήτων at μὲν ΦὐεΙροῆται, αἵ ὃξ γίνονται, τὸ δὲ 45 

ὑποχείμενον χατ᾽ αὐτὰς Εν χαὶ od poe. ἐπὶ τῆς ieee οὕτως 

χει χαὶ τῆς ἀλλοιώσεως" εἴρηται γὰρ χαὶ περὶ ταύτης, ὅτι, ὅταν μὴ 475 

τελέα γένηται τοῦ πάσχοντος χατὰ τὰς ἐναντίας ποιότητας μεταβολή. 

90 ἀλλὰ 1 παράχρωσις μόνον τῶν ἘΠ ἀπὸ τῶν ἑτέρων, ὡς τοῦ ὕπρμσινο, 

μένου ὕδατος, τότε ἄλλο = Sy ob γίνεται τὸ πάσχον, ἀλλοῖον δὲ μόνον" οὐ 5 

ὄνον οὖν ἐπὶ τούτων. ὡς εἶπον, ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ τῆς αὐξήσεως xal μειώσεως 

ς φυσιχῆς. τὸ γὰρ αὐξανόμενον φυσιχῶς, οἷον τὸ τρεφόμενον, μεταβαλὸν 

τῆς τροφῇς τὰς ἐναντίας πρὸς ἑαυτὸ διαϑέσεις χαὶ ἐξομοιῶσαν αὐτὴν οὕτως 

ἑαυτῷ προσφύ ber χαὶ αὔξεται" χαὶ χἂν ἔχῃ τι Ψυχιχὸν 7 Opeth δύναμις. τὸ 

ἀλλὰ χατὰ τὰς φυσιχὰς μεταβολὰς οὕτως ἐπιτελεῖται. ἀλλὰ καὶ τὰ χατὰ 

τόπον χινούμενα μεταβάλλει τόπον ἐχ τόπου τοῦ χινουμένου μένοντος, 

ὥστε πᾶσα ἢ ὑπὸ σελήνην τροπὴ μεταβολή ἐστι μένοντος κατά τι τοῦ 
ὃ - bd > 2 Ἂν ΄ 

μεταβαλλομένου" διὸ οὐχ ἐχ τοῦ μὴ ὄντος, ἀλλ ἐξ ὄντος γίνεται τὰ χατὰ 1s 

80 χρόνον γινόμενα. ὥσπερ γὰρ τοῦ τυ χαῦ ὃ, ταῦτα γίνεται, προῦπ- 

ἄρχει τις ἄλλος χρόνος, μεϑ' ὃν οὗτός ἐστιν, οὕτως χαὶ τοῦ γινομένου 
* 

ὑπάογε ANN oP ὃ uot ἐξ οὗ γέγονε τὸ γενόμενον. εἰχό προὐπάρχει τι ἄλλο, pet ξ γέγονε γενόμενον. ὄτως 

OF 

bo Or 

3 post ἐν ras. 6 litt. E προσλαβὼν ABE τὰς] thy B 4 ποιότητα ἢ πο- 

σότητα Β εἶχεν D ἐναντίως B 6 τῆς BD: om. AEc 7 éxBahodans 

ABE: ἐχβαλλούσης DE%e: corr. D! 8 μεγέϑει AB oytyata) comp. ambig. A: 

σχήματι B δύνανται Ὁ 10 ποσότητας ΑΒ 11 μετέβαλλεν Β 

12 χοινὸν ἘΠ: corr. E? ἠδύναντο Ὁ 14 πυρὶ E: corr. E? 17. 18 οὕτως ἔχει 

χαὶ] ἀλλὰ zat ἐπὶ Ἐς 20 παράχρωσις DE: παραχώρησις Ac: παράχρησις B: super- 

venlus Ὁ ὑπὸ e 22 ws] ὧν Ac 23 αὐξόμενον DEc 24 ἐξομοιοῦσαν E 

25 χαὶ (alt.) om. Ec ἔχει E, sed corr. mg. yp" ἢ ϑρεπτιχὴ ἡ δύναμις Ὁ 

26 ψυχιχὰς E: corr. EH? 27 τόπον (alt.)] τόπου B ἐχ] éx τοῦ E 29. γίγνε- 

ται E 30 γίγνεται Ee 31 γινομένου Ec 32 προυπάργειν E τι ἄλλο] 

τις ἄλλος χρόνος Ὁ ὃ E?: ὃν Ὁ: οὗ ABE! χαὶ] τὸ E: corr. E? 

γεγενημένον D 
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οὖν xat ᾿Αριστοτέλης τὴν μεταβολὴν ὡς γένος ἔϑετο πάσης τῆς ὑπὸ σελή- 47a 
νὴν τροπῆς ἐν τοῖς Φυσιχοῖς: εἰχότω 

~ , 5 i σ ΄ \ x ye 5 

βολή, οὐ μόνον ὅτι ὑπὸ ἀιδίου τῆς Ev τῷ οὐρανῷ μεταβολῆς τῆς κατὰ 

Ε. χαὶ αἰδιός ἐστιν αὕτη 7 μξτα- : 21 

Thy τοπιχὴν χίνησιν χαὶ τοὺς διαφόρους σα ΠΠβαισμοὺς ὑφίσταται, ἀλλ᾽ ὅτι 

5 χαὶ ἢ ἄλλου φϑορὰ ἄλλου πάντως ἐστὶ γένεσις: εἰχότως δὲ τὰ ἐνταῦϑα 2% 
ἁπλᾶ σώματα ταῖς μὲν ὁλότησι ταῖς ἑαυτῶν atom μένει, χατὰ μέρη δὲ 
τὴν γένεσιν ὑπομένει χαὶ τὴν φϑοράν. εἰ γὰρ χαὶ ἢ τῶν συνεστώτων 
μεταβολὴ κατὰ ταῦτα γίνεται πρώτως, χαὶ διαλυόμενα φέρεται εἰς τοὺς 
οἰχείους τύπους φυσιχῶς χαὶ τὰς οἰχείας ὁλότητας, μένουσιν ἐχεῖναι μέρη 80 

ιὰ τὴν αιδιό- oO? 10 ἑαυτῶν πέμπουσαι καὶ πάλιν μέρη δεχόμεναι, χαὶ τοῦτο ἀεὶ 
tyta τῆς μεταβολῆς᾽ εἰχότως δὲ μεταβολῆς οὔσης τῆς γενέσεως τά τε γι- 
νόμενα χαὶ τὰ φϑειρόμενα χαὶ τὰ αὐξόμενα χαὶ μειούμενα χαὶ τὰ ἀλλοιού- 
ὑενα χαὶ τὰ KATA τόπον τρεπόμενα χαὶ ὅλως τὸ τὴν μεταβολὴν ὑπομένον 35 

ἐξ ἐναντίας ἕξεως εἰς τὴν ἐναντίαν ὑπὸ τοῦ ἐναντίου ἑαυτῷ αἰτίου μετα- 
cs ΄ > > ~ 7 - ~ » , - sy 

15 βάλλεται: διόπερ ἐν τῷ πρώτῳ τῆς Φυσιχῆς ἀχροάσεως ὁ ᾿Αριστοτέλης 
{ 

τὰς ἀρχὰς τῶν ἐν γενέσει χαὶ φϑορᾷ φυσικῶν yay τὰ ἐναντία φησὶ χαὶ 
τὸ τοῖς ἐναντίοις ὑποχείμενον. χαὶ δῆλον, ὅτι τὰ μὲν χατὰ ποιότητας γι- 40 

vousva 7 φϑειρόμενα, οἷον χατὰ ϑερμό τα ἢ ξηρότητα, ἐναντίας ἔχοντα 
χατ᾽ οὐσίαν τὴ βάλλοντα, οἷον @- 

τῇ 
ποιότητας ἐξ ἐχείνων μεταβάλλει, τὰ ὃ 

20 τὸ πῦρ χαϑὸ πῦρ 7 ἀνθῦρωπος χαῦὸ ἀνϑρωπος, χαὶ αὐτὰ μὲν μεταβάλλει 

KATA τὴν τῶν ποιοτήτων εἰς ἀλλήλας. μεταβολήν, χαϑὸ ὃὲ πῦρ 7 xado 
. 

t ‘ 

dvdpwros οὐσίαι εἰσίν, τῇ δὲ οὐσίᾳ οὐχ ἔστιν ἐναντίον εἶδος: ἐχ τίνος οὖν, 
οὐχ ὡς ϑερμὸν ἣ ψυχρόν, GAR ὡς ἄνϑρωπος γίνεται; δῆλον, ὅτι ἐχ τοῦ 45 
ur αἀνϑρώπου μέν, πεφυχότος δὲ γίνεσϑαι ἀνθρώ που. τοιοῦτον d& τὸ 47d 

25 σπέρμα χαὶ τὸ χαταμήνιον, οὐ χαϑὸ σπέρμα ἁπλῶς οὐὸὲ χαϑὸ χαταμήνιον, 

ἀλλὰ χαϑὸ vn ὃν ἀνῦρωπος πέφυχεν oe γίνεσϑαι. οὔτε yap ἄνϑρω- 
πος Gy γένοιτο ay αὐϑρὼπ τος τὸ γὰρ ὃν οὐ nce, ὅπερ ἐστίν" οὔτε μὴ 
ὃν ἄνθρωπος μηδὲ τ απο γίνεσϑαι ae to ἄν ἀνϑρωπος. “tl ποτε οὖν 5 
τοῦτο χαλοῦμεν κοινῷ ὀνόματι, χαϑὸ μὴ ὄν τι πέφυχε Ὑίνεσϑαι τοῦτο; 

30 στέρησιν ἔϑος χαλεῖν αὐτὸ καὶ ἐστερῆσϑαι τὸ μὴ ἔχον μὲν ἐχεῖνο τὸ εἶδος,. 

οὗ λέγεται ἐστερῆσϑαι, Τα 
χίον ἐστέρηται Oe 

Div xat ἄλλην στέρησιν xa 

Α Vv 5 , ed \ \ ΄ 

= ἔχειν αὐτό. οὕτως τὸ νεογενὲς σχυλά- 
μέντοι τελέως ἐχτυφλω- 10 

/ WV X 

TSQUKEY SCYELV, TO 

οὐ χατὰ ταύτην στερηϑῆναι ἘΠῚ τῶν 
τι 

\ 

U 

2 Φυσιχοῖς)] E 1 6 xata ta D 7 συνϑέτων Ὁ 8 χατὰ] μετὰ ς 

φέρεται] mut. in φϑείρεται Ὁ 10 ἀεὶ} corr. ex δεῖ Ὁ! 14 ἑαυτῷ αἰτίου 
om. B 15 πρώτῳ] cap. 7 11 ποιότητα B 18 οἷον --- μεταβάλλοντα (19) 

om. Ee 19 ποιότητας BDb: comp. ambig. A 20 τὸ om. D 21 ἄλληλα D 

μεταβολὴ E: corr. E? δὲ om. AB 22 εἰσὶ BDEe 24 τοιοῦτο Ec 

25 ob — χαταμήνιον om. Ec 26 ἀλλὰ om. ὁ ele E 27 ἂν addidi: 

om. ABDEc γίγνεται Ee py] corr. ex μὴν E? : 

γένοιτ᾽ Ὁ 29 ὄν τι] ὄν D: ὄντι ec γίγνεσθαι Ec 30 στέρησις B αὐτὸ] 
corr. ex αὐτοῦ D 31 ante πεφυχὸς del. τὸ μὴ ἔχον μὲν ἐχεῖνο τὸ εἶδος 

32 ἐστερῆσθαι D: corr. mg. μέντοι] corr. ex μὲν τὸ E 33 xat’ AB: 

χατὰ DEc 

bt 2 2) yiyvectdat Ec 
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ὀφϑαλμῶν: οὐ γὰρ ἀνακάμπτει αὕτη, 7% δὲ γενεσιουργὸς στέρησις, ay. ἧς 47% 
ἰς τὸ εἶδος μεταβάλλει τὰ λεγόμενα γίνεσϑαι, ἀναχάμπτει εἰς τὸ eldog” 
πειδὴ οὖν, καὶ ὅταν ἀπὸ ϑερμοῦ τι Ἰίνηται ψυχρόν, ἀπὸ τοῦ μὴ ψυχροῦ 1 
πεφυκότος δὲ seaphs ψυχροῦ γίνεται χαὶ διὰ τοῦτο éx ϑερμοῦ" τὸ γὰρ 
- \ mee τ 7 ς ὺ adard| ~ ? ὺ ΄ ΄ ξηρὸν οὗ πέφυχε μεταβάλλειν ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ εἰς αὐτό, διότι συνυπάρχειν 
αὐτῷ δύναται" if οὖν τὸ μὲν ἐχ τοῦ ἐναντίου εἴδους γίνεσϑαι τὸ γινόμενον 
τοῦ τῷ ὑποχειμένῳ τέως συνόντος [τὸ ἐναντίον] οἷον ἐκ ψυχροῦ γίνεσϑαι 

cur 

ϑερυόν, οὐ πᾶσιν ὑπάρχει τοῖς γινομένοις: ob γὰρ δὴ πρώτως χαὶ ταῖς 20 ΡΣ ρχξ γινομένοις γάρ on πρ 5 = 

οὐσίαις: οὐ γὰρ ἔστιν οὐσίᾳ ἐναντίον: τὸ δὲ éx μὴ τοιούτου πεφυχότος 
10 δὲ πᾶσιν ὑπάρχει καὶ τοῖς ἐξ ἐναντίων εἰδῶν μεταβάλλουσιν, εἰκότως 

χοινὰς τῆς γενέσεως ἀρχὰς εἶδος χαὶ στέρησιν χαὶ τὸ ὑποχείμενον εἶπεν 
᾿Αριστοτέλης. ἐναντία δὲ χαλεῖ χαὶ τὸ εἶδος καὶ τὴν στέρησιν, οὐ κατὰ τὸ 2% 
χύριον τοῦ ἐναντίου σημαινόμενον" εἴδη γάρ ἐστιν ἄμφω τὰ ἐναντία" ἀλλὰ 
χατὰ τὴν ἀντίϑεσιν- ἀντίχειται γὰρ χαὶ ταῦτα ἀλλήλοις. 

15 Ταῦτα μὲν οὖν ἐπὶ πλέον ἐμήχυνα διαρϑρῶσαι τὴν περὶ αὐτὰ βουλό- 
\ 

svos ἔννοιαν ἐμαυτοῦ μὲν μάλιστα, εἰχὸς ὃὲ χαὶ τῶν ἐντευξομένων ἐπιμε- 
‘ pa otter 

λῶς. οὗ δὲ ἕνεχεν ὃ λόγος ἅπας οὗτος ὥὡρμήϑη, πῶς τὸ γινόμενον ἐξ 80 

εὶ ινος χαὶ ὑποχειμένου γίνεται xal τὸ φϑειρόμενον ὑποχειμένου 

τέ τινος χαὶ ὑπὸ ἐναντίου χαὶ εἰς ἐναντίον Πρ τοῦτο, οἶμαι, δῆλον 

γέγονεν 2x τῶν εἰρημένων ἀναποδείχτως νῦν ὑπὸ τοῦ ᾿Αριστοτέλους τεϑὲν 
διὰ τὸ ἐν τοῖς πρώτοις, ὥς φησι, δεδεῖχϑαι λόγοις. μεμνῆσϑαι δὲ χρή, 3 
> / ¢ 5 nn A ΡΣ 5 , , 4 A 

ὅτι. χὰἂν πρώτως ἢ οὐσία ux ἐξ ἐναντίου γίνηται χυρίως μηδὲ εἰς ἐναν- : | ὶ | | 
, \ εἶ 5 tf 5 7 > , 5 \ ~ x 

τίον φϑείρ ρῆται διὰ τὸ μὴ εἶναι οὐσίαν οὐσίᾳ ἐναντίαν, ἀλλὰ πρῶτον μὲν 
dx τῆς οἰχείας στερήσεως, ἔπειτα διὰ τῆς τῶν ἐναντίων ex τῶν ἐναντίων 

25 Ἰενέσεως χαὶ αὕτη τὸ γίνεσϑαι ἴσχει καὶ αὖ πάλιν διὰ τῆς τῶν ἐναντίων 40 
> \ > ere a \ φϑεί ϑ {γπΞ \ συ, wd 4 ΄ εἰς τὸ ἐναντίον φϑορᾶς τὸ φϑείρεσϑαι. ὅταν γὰρ ai ἐν τῷ σπέρματί τε 

χαὶ τῷ χαταμηνίῳ ποιότητές τε χαὶ ποσότητες, εἰς ἃς πεφύχασιν ἐναντίας 
αὐταῖς οὔσας τὰς τοῦ ἀνθρώπου, μεταβάλλωσιν, τότε τὸ εἶδος τοῦ ἀνϑρώ- 

που παραγίνεται: χαὶ πάλιν, ὅταν πλεονεχτησάντων τινῶν στοιχείων χαὶ 4 
80 τῶν νὰν τίων ἡσσωϑέντων εἰς ἀναρμοστίαν ὑπιενεχϑῇ τὸ ὑποχείμενον, τότε 48: 

αι, ἄλλως δὲ οὐ. > =) SS ὧν 
> 

© a 

2 γίγνεσϑαι DE 3 tt om. D γίγνηται E: γίνεται B 4 γίγνεσθαι E : 

ψυχρὸν B 6 τὸ] m. sec. E μὲν om. Ee γίγνεσθαι E γινόμενον E 

7 τοῦ -- ϑερμὸν (8)] del. ΕΞ: om. c; eodem subiecto interim manente ut ex frigido sit (fit?) 

calidum b συνάγοντος E τὸ ἐναντίον] deleo cum b οἷον D: om. ABE 

8 γηνομένοις E - δὴ om. B 9 ἔστι tH Ὁ 10 ὑπάρχειν Ὁ 11 χαὶ τὸ] 

τὸ Ὁ 13 ἐστιν om. D 15 αὐτὰ] corr. ex αὐτοῦ Ὁ 17 οὗτος ἅπας D 

γηνόμενον E ἐξ] m. sec. E 18 ἐναντίου] ὑποχειμένου Ec τινος — ὕποχει- 

μένου (pr.)] mg. E? ὑποχειμένου (pr.)] ἐναντίου Ee ἐξ ὑποχειμένου Ee 

19 τέ om. Ee χαὶ εἰς] εἰς Ὁ 21 φησὶ] 210 4117 22 ἐναντίου] é— in ras. E 

γίνεται B 23 φϑείρεται E 25 γίγνεσϑαι Ec ἔχει Ὁ 26 φϑορᾶς) mut. in 

φορᾶς A? τε om. Ὁ 21 ἐν τῷ Ὁ τε] seq. ras. 1 litt. E 28 μεταβάλλωσι 

BD: μεταβάλωσιν AE: μεταβάλωσι c τότε χαὶ Ὁ 30 ἐχ τῶν Β ἡσσωϑέν- 

τῶν ABD: ἡσωϑέντων E: ἀνισωϑέντων E?c 
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AX ἐπειδὴ τούτων ἅλις, ἴδωμεν ἐφεξῆς, χατὰ ποῖον μὲν tod γενη- 48a 

τοῦ σημαινόμενον ὃ ᾿Αριστοτέλης ἀποφάσχει τοῦ οὐρανοῦ τὸ γενητὸν ἀγέ- 
νητον αὐτὸν ἀποδεῖξαι σπουδάζων, χατὰ ποῖον δὲ 6 []λάτων χαὶ τὸν οὐρα- ὃ 
νὸν χαὶ τὸν ὅλον χόσμον γενητὸν εἶναί φησιν. ὃ μὲν οὖν ᾿Δριστοτέλης 

ὅτι γένεσιν ταύτην μόνην χαλεῖ τὴν ἀπὸ τοῦ μὴ εἶναι εἰς τὸ εἶναι χατὰ σι 

ρόνον μεταβολήν, ἣν πάντως φϑορὰ δισδέχεται; δῆλον μέν, ἐξ ὧν οὐχ 
on Ἱένητον μόνον ἀλλὰ χαὶ ἄφ TS ἀποδείξει τὸν οὐρανόν, ἔτι δὲ μᾶλλον, 10 

2 WRX ὅταν ἀποδείξῃ σαφῶς, ὅτι τὸ γινόμενον πάντως φϑείρεται χαὶ τὸ φϑειρό- 

uevoy γίνεται" δῆλον γάρ, ὅτι γένεσιν χαὶ φϑορὰν ταύτας λαμβάνει τὰς ἐν 
10 μέρει χρόνου γινομένας χαὶ τοῖς ὑπὸ σελήνην ὑπαρχούσας, διόπερ ἄλλην 

τινὰ πέμπτην οὐσίαν παρὰ τὰ ὑπὸ σελήνην ἀποδείξας τὴν τοῦ οὐρανίου 15 
7, - ΄ 7 , \ 

σώματος προτέραν τούτων τῇ φύσει χαὶ τελειοτέραν, ὥσπερ βάρος χαὶ 

χουφότητα χαὶ τὴν ἐπ᾽ εὐϑείας χίνησιν τούτων ἴδια ὄντα τῶν ὑπὸ σελήνην 
ἀποφάσχει αὐτῆς, οὕτως χαὶ τὸ γενητὸν αὐτῶν χαὶ τὸ φϑαρτόν. -“χαὶ 

15 τοῦτο μὲν ἀναμφίλεχτον, οἶμαι, χαὶ ἐχ τοῦ μεταβολήν τινα τὴν΄ γένεσιν 20 
΄ \ \ ς . . vy ἃ δὴ ἐὰν ΄ ΄ 
yew χαὶ τὴν φϑορὰν ὡς ἄλλου μετ’ ἄλλο γινομένου τε χαὶ φϑειρομένου, 

χαὶ ἐχ τοῦ πρὸς τοὺς λέγοντας γενητὸν μὲν ἄφϑαρτον δὲ τὸν χόσμον ἀν- 
τιλέγοντα δειχνύναι, ὅτι τὸ γινόμενον πάντως χαὶ φϑείρεται. χαὶ οὐδὲν 

‘ \ ~ 50 5 le SIN ΄ ‘ ) fy 

ϑαυμαστὸν τὰ πᾶσι πρόδηλα βουχόμενον ἀεὶ λαμβάνειν τὸν ᾿Αριστοτέλην 90 

μετ τέχον χαὶ ἐναργῶς ὁρώμενον 20 τοῦτο λέγειν γενητὸν τὸ πάσης γενέσεω ξ 
ἢ ἐν μέρει χρόνου γινόμενόν τε χαὶ φϑειρόμενον. ὁ δέ γε Πλάτων οἱὸξ μὲν 

χαὶ ταύτην τὴν γένεσιν τὴν τῶν ὑπὸ σελήνην τὴν ἀντιχειμένην τῇ φϑορᾷ 
ἐν τῷ δεχάτῳ τῶν Νόμων γράφων οὕτως: “γίνεται δὴ πάντων γένεσις, 80 

Ustad ΧΑ! Ἃ , , t ~ ς e / 5 \ ~ Ve 5 

ἡνίκ ἂν τί πᾶάϑος 4; δῆλον, ὡς ὁπόταν ἀρχὴ λαβοῦσα αὔξην εἰς τὴν 

δευτέραν ἔλθῃ μετάβασιν χαὶ ἀπὸ ταύτης εἰς τὴν πλησίον χαὶ μέχρι 
τριῶν ἐλθοῦσα αἴσϑησιν σχῇ τοῖς aicdavoudvors: μεταβαῖνον μὲν οὖν 

τῷ or 

οὕτω χαὶ μεταχινούμενον γίνεται ἅπαν. ἔστι δὲ ὄντως ὄν, ὁπόταν μένῃ. 3d 

μεταβάλλον δὲ εἰς ἄλλην ἕξιν διέφϑαρται παντελῶς. οἶδεν δὲ χαὶ τὴν 
΄ >? an \ 2 Q. 7 \ id Qh -" > , ἑτέραν, xa ἣν τὸ εἰς διάστασιν σωματιχὴν ὑπελϑὸν οὐ δυνάμενον ἔτι 

80 ἑαυτὸ παράγειν, ἀλλ ἐξ ἄλλου τινὸς αἰτίου μόνως ὑφιστάμενον γενητὸν 
ἔγεται πρὸς τὸ ὄντως ὃν ἀντιδιῃρημένον ὡς πρὸς αἴτιον ἑαυτοῦ προ ea 40 

3 4 \ Ἁ , \ \ \ id lg id / Cc wv 5 ~ 

ἀνάγχη γὰρ τὸ γινόμενον xal τὸ τὴν ὑπόστασιν ἑτέρωϑεν ἔχον ἀπὸ τοῦ 

9. χαὶ om. D 4 χόσμον ὅλον ΑΒ 5 ταύτην μόνην AD: μόνην ταύτην BEe 

τὸ εἶναι] τὸ ἐναντίον ΑΒ 7 ἀποδείξει DE*: ἀποδεῖξαι ABE 8 πάντως] ὄντως 

E; ab hoe vocab. deficit B 10 γενομένας ὁ 11 οὐρανοῦ comp. A 12 προ- 

τέραν ec: πρώτην ADE: om. b 12. 13 χαὶ xovgdtyta — ὄντα] mg. E* 

13 τούτων om. Ec ἴδια ὄντα τῶν] ἰδιοτάτων A 14 τὸ (alterum) om. D 

19 ᾿Αριστοτέλη E: corr. E? 20 λέγει EH: corr. E? τὸ] πη. sec. E 21 μέρει] 

corr. ex μέσῳ E? γινόμενόν te AD: τε γιγνόμενον E: te del. E*: om. c 

22 τῶν om. Ὁ 23 δεχάτῳ] 894 a γίγνεται ς δὲ E 24 ἡνίχα Ὁ 

avex A 25 ὅς ἔραν ADE: πρώτην E*be ἔλϑοι E 26 μὲν om. Ee 

27 γίγνεται ε ἔστι] seq. ras. 1 litt. E 28 8 τὸ μένῃ] mut. in μέλλῃ E, 

sed rursus corr. 28 μεταβαλὸν c δ᾽ ὁ olde DEc 31 ὄντος E: 

corr. E? 32 γιγνόμενον Ec 
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ὄντος χαὶ αὐθυποστάτου ὑφίστασθαι ἢ ἐπ᾽ ἄπειρον ἰέναι γενητὸν ἀεὶ 481 
τιϑέντας πρὸ γενητοῦ. τοῦτο δὴ τὸ γενητὸν μετὰ τοῦτο τὸ ὃν ὄρισά- 
μενος ἐν Τιμαίῳ χατ᾽ αὐτὸ γενητὸν εἶναι τὸν xdouov φησί. χαὶ 6 μὲν 45 

Ta 7 

ἀμφοῖν ὁρισμὸς ἀπὸ τῶν γνωστιχῶν ἐν ἡμῖν δυνάμεων γενόμενος ὧδέ 
i “τί τὸ ὃν ἀεί, γένεσιν δὲ οὐχ ἔχον, καὶ τί τὸ γινόμενον μέν, 48υ 

ὃν δὲ οὐδέποτε: τὸ μὲν δὴ νοήσει μετὰ λόγου περιληπτὸν ἀεὶ χατὰ τὰ 
αὐτὰ χαὶ ὡσαύτως ὄν: τὸ δὲ αὖ δόξῃ μετ᾽ αἰσϑήσεως ἀλόγου δοξαστὸν 
γινόμενον χαὶ ἀπολλύμενον, ὄντως δὲ οὐδέποτε Ov.’ χατὰ τοῦτο δὲ τὸ 
Ἱενητὸν χαὶ τὸν χύσμον ὑπὸ τοῦ ὄντως ὄντος ὑποστάντα ϑεοῦ προσεχῶς 5 

10 γενητὸν εἶναί φησιν ὃ Πλάτων γράφων οὕτως περὶ τοῦ χόσμου" “πότερον 
ἣν ἀεὶ γενέσεως ἀρχὴν ἔχων οὐδεμίαν ἢ γέγονεν; γέγονεν. ὁρατὸς γὰρ 

ott χαὶ σῶμα ἔχων τὸ ὃξ τοιοῦτον πᾶν γενόμενον χαὶ γενη- 

σι Ε a τς oS a 

ὃν ἐφάνη. τὸ μὲν γὰρ adduTdctatov ἀμερὲς εἶναι χρὴ ual ὅλον ὅλῳ 10 
~ 5 , A aX S ‘\ A 4 5 a» ΄ σ led 

αὐτῷ ἐφαρμόττειν, τὸ δὲ διαστὰν χαὶ μερισϑὲν οὐ δυνάμενον ὅλον ὅλῳ 
~ , \ \ > ἐφαρμόττειν χαὶ διὰ τοῦτο wy ὃν αὐϑυπόστατον by ἑτέρου πάντως —_ o m R Cc a Σ 

~ A 

ἔχει τὸ εἶναι χαὶ διὰ τοῦτο γενητὸν λέγεται. ἐπειδὴ δέ τινες τὸ ἐν τῷ 
| δρισμῷ τοῦ γενητοῦ “ ἀπολλύμενον ἀταλαιπώρως ἀχούσαντες φϑορὰν τοῦ 15 

χόσμου χαὶ τοῦ οὐρανοῦ δηλονότι χαταγινώσχειν τὸν [Ιλάτωνα νομίζουσιν, 
ἀναγχαῖον εἰπεῖν, τί ποτε τοῦτο τὸ “ἀπολλύμενον σημαίνει. εὐϑὺς μὲν 

90 οὖν τῷ γινομένῳ χαὶ ἀπολλυμένῳ προστεϑὲν τὸ “ὄντως δὲ οὐδέποτε ὃν 
ἐναργῶς, οἶμαι, τοῖς wy προειλημμένοις ἐνδείχνυται, ὅτι τοῦ μὲν ποτὲ ἐξύή- 20 
ρηται ἀΐδιον ὑπάρχον" τὸ γὰρ “᾿οὐδέποτε᾽᾽ ἐπὶ τῶν ἀιδίων λέγεται χυρίως. 
ἀεὶ ὃὲ ὑφεστὼς διὰ τὸ προσεχῶς ἀπὸ τοῦ ὄντως ὄντος χαὶ τοῦ ἀχινήτου 
παρῆχϑαι διὰ τοῦτο πάλιν τὸ μὴ αὐϑθυπόστατον χαὶ τὸ μὴ ὄντως ὃν μηδὲ 
ὅλον ἅμα χαὶ πᾶν εἶναι, ὅπερ ἐστί, μεταβολὴν ἔχει τινὰ ἄλλοτε ἄλλην 25 τῷ σι 

δεχόμενον ξαυτοῦ τελειότητα, ἀεὶ μέντοι δεχόμενον διὰ τὸ ποιοῦν προσε- Sal | | 3 ' ᾿ 

yas αἴτιον ἀχίνητον ὑπάρχον χαὶ διὰ τὴν ἑαυτοῦ ἐπιτηδειότητα προσεχῶς 

ἀπὸ τοῦ ὄντως ὄντος ὑποστάντος. χαὶ ὅτι τὴν μεταβολὴν οὐχ ὡς ἐν 
μέρει χρόνου γινομένῳ χαὶ φϑειρομένῳ νομίζει προσήχειν 6 [Πλάτων, ἀλλὰ 80 

80 διὰ τὴν σωματιχὴν φύσιν, δι’ ἣν dua πᾶσαν οὐχ ἔχει τὴν ἑαυτοῦ μαχα- 
ριότητα, ὥσπερ τὸ ὄντως ὄν, ἐχ τῶν ἐν τῷ []ολιτιχῷ γεγραμμένων, 

>\ τ ~ erty Ψ 4 ΄ , con ne! 

οἶμαι, καταμαϑεῖν ῥάδιον. ἔχει 68 οὕτω πως, ὡς μνημονεύω: “Gy δὲ 
οὐρανὸν 7 χόσμον ἐπωνομάχαμεν πολλῶν μὲν χαὶ μαχαρίων ὑπὸ τοῦ γεν- 35 

2 τοῦτο (81{.}] del. Ἐ5: om. c 3 αὐτὸ A φασὶ E 5 ἔχει) Tim. 27d sq. 
γιγνόμενον ὁ 6. 1 τὰ αὐτὰ] ταῦτα A 7.8 De λόγου A 8 yeyvope- 

νον ec 10 εἶναι om. Ὁ γράφων] Tim. 28b -. 11 γενήσεως E: corr. E? 

οὐδεμία A, sed corr. γέγονεν om. D 12 τέ] suprascr. ἘΠ: τ΄ Ἂ γενό- 

μενον Db: γινόμενον AE 16 χαὶ om. D τὸ] corr. ex τῶ E 20° προσϑὲν 

ἘΠ: corr. ἘΠ ὄντος E: corr. E? ec οὐδέποτ᾽ ¢ 21 ἐδείχνυται 

A: ἐδείχνυτο m. rec. 29. ἀπὸ A: ὑπὸ DEc ἀκινήτου) ἀ!  ἤπου A: ἀγεννήτου 

mg. A* 24 διὰ] δι᾿ αὐτὸ Ὁ χαὶ] εἴληχε καὶ ὁ 25 ἐστίν E ἔχειν Ee 
27 ἐπιτηδιότητα E, sed corr. 29 προσήχει A, sed corr. 6] seq. ras. 3 litt. E 

31 Πολιτιχῷ] 269 ἃ 32 οὕτως E O° Ὁ 33 ἢ] χαὶ ec ὑπὸ] παρὰ E°e 

33. p. 105,1 γεννήσαντος) γενηϑέντος E: corr. Ε" 



σι 
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νήσαντος μετέσχεν" ἀτὰρ χεχοινώνηχέν γε χαὶ σώματος, ὅϑεν μεταβολῆς 
ἀμοίρῳ μένειν αὐτῷ παντάπασιν ἀδύνατον yy. χαίτοι εἴπερ ἐφϑείρετο, ε 

> 

μὲν cis ἄλλον κόσμον, εἶχεν ἄν χώραν τὸ τῆς μεταβολῆς ὄνομα- εἰ ἃ 

> 

t 

x = 
[ν᾿ ce 

εἰς τὸ μὴ Ov, οὐχ Av μεταβάλλειν ἐλέγετο: μεταβάλλει γὰρ τὸ μεταβαῖνον 
ψ»Ὲ Ἃ yw be ~ >\ x (ει. , 4 » 

ἀπ᾿ ἄλλου εἰς ἄλλο. πῶς δὲ ἂν ᾿᾿ἀμοίρῳ παντάπασιν ε 

χαὶ ἀμετάβλητον εἶχεν; ἀλλὰ χαὶ ὅτι μήτε ἐν μέρει χρόνου γεγονέναι τὸν 

πεν. εἰ μή τι 

΄ ἦτε ἐν μέρει χρό ὑείρεσὺ (ζει Πλάτων, ἐκ τῶν ἐν T χόσυον μήτε ἐν μέρει χρόνου φϑείρεσϑαι νομίζει Πλάτων, ex τῶν ἐν 1ι- 
wat γεγραμμένων δῆλον: πρῶτον μέν, ὅτι τὸν χρόνον μετὰ τοῦ οὐρανοῦ 

ASb 

40 

45 

7 4 \ Coa λέγ Ξ ce. , ἊΣ Ων a) 5 ‘ πὰ ΡΩΝ as ᾿ 

yeyovevar φησὶ σαφῶς λέγων: “ypdvos 6 οὖν | μετ᾽ οὐρανοῦ γέγονεν. 491 
Si 

ἀδύνατον οὖν χρόνον εἶναι πρὸ οὐρανοῦ; εἰ GE τοῦτο, οὐχ ἂν ἀπὸ χρόνου 
τινὸς ὁ οὐρανὸς ἤρξατο γίνεσϑαι: προὐπῆρχε γὰρ ἂν αὐτοῦ χρόνος. χαὶ 
τοῦ ἐνεστῶτος ἐχείνου, χαϑ' ὃν ἐγίνετο ὃ χόσμος, πάντως ἦν τις προη- 
Ἰούμενος παρεληλυϑώς. GAN οὐδὲ ἐν μέρει χρόνου φϑείρεσϑαι δυνατόν" 
πάλιν yap μετ᾽ ἐχεῖνον τὸν ἐνεστῶτα, καϑ' ὃν φϑείρεται, ἔσται τις μέλ- 
λων. εἰ δὲ ἐπήγαγεν “ἵνα ἅμα γεννηϑέντες ἅμα καὶ λυϑῶσιν, ἄν ποτε 
λύσις τις αὐτῶν γίνηται", δι᾿ αὐτοῦ τούτου τὸ ἄλυτον ἐνεδείξατο. εἰ yap 
ἀνάγχη = χρόνῳ συλλύεσϑαι τὸν κόσμον, εἴπερ Aborto, ὃ δὲ χρόνο 
ἄλυτος, εἴπερ τό ποτε λυόμενον ἔχει pws ἑαυτὸ χρόνον: τὸ γὰρ ποτ 
μέρος χρόνου: δῆλον, ὅτι καὶ ὁ χύσμος ἄλυτος. τοιγαροῦν χαὶ ἐπήγαγε 

- ~ (ad ΄ 
τοῖς εἰρημένοις ταῦτα “χαὶ χατὰ τὸ παράδειγμα τῆς διαιωνίας φύσεως, 

2 ’ > Ἐν S ΄ 

ἵνα ὡς ὁμοιότατος αὐτῷ χατὰ δύναμιν ἢ" τὸ μὲν γὰρ δὴ παρᾶδειγμα 
4 ~ Vv > 

πάντα αἰῶνα ἔστιν. ὃ ὃὲ ad διὰ τέλους τὸν ἅπαντα χρόνον τεγονώς τε 
ee , » ~ τ ~ > 

χαὶ ὧν χαὶ ἐσόμενος. πῶς οὖν τὸ τοιοῦτον ἀπὸ χρόνου τινὸς γενόμενον 
Ἃ Ὑ > \ g > “Ὁ nN = be 

ἂν εἴη, οἷον πρὸ ἕξ, εἰ τύχοι, χιλιάδων. “= ἐτῶν, ἣ ἐν χρόνῳ τινὶ φϑειρό- 
’ , 

uevov, ὃ πάντα τὸν χρόνον ἐστὶ γεγονὸς χαὶ ὃν καὶ ἐσόμενον; GAN ἀδυνα- 
τ \ 

τοῦντες οὗτοι τὸ τοῦ χρόνου ἀίδιον διορίζειν ἀπὸ τοῦ αἰωνίου ἀεὶ τὸν 

χρόνον ἐν μέρει χρόνου γίνεσθαι χαὶ φϑείρεσϑαι Siok ες οὐχ αἰσχύνον- 

ται χαὶ τὸν [Πλάτωνα χαλοῦσι μάρτυρα τὸν λέγοντα" “ἵνα τόὸδξς ὡς a 

τατον ἢ τῷ τελείῳ χαὶ νοητῷ ζῴῳ πρὸς τὴν τῆς διαιωνίας 

σεως". καίτοι πῶς ἄν ἣν ὁμοιότατον τῷ αἰωνίῳ 
ὑφεστηχὸς χαὶ ὀλιγίστῳ, ὡς οὗτοί φασι χαὶ μάλιστα, - 

[- 

~ σ ~ ΄ ΠᾺ 

παραβάλλοιτο; καὶ τί δεῖ πολλὰ λέγειν, ὅτε σαφῶς ὁ 

U. 
" 

Ν, / , 

TO SY μερξι χρονοὺ 

A 

0 

διὰ μὲν τὴν ἑαυτῶν φύσιν σωματιχὴν οὖσαν χαὶ διαστατὴν τά τε οὐράνια ! 

χαὶ τὰ ὑπὸ σελήνην, ἥἧ τε γῇ (περὶ ταύτης γὰρ σαφῶς λέγει) πὶ τῶν 

10 

20 

25 

1 μετείληφεν E?: μετείληφεν ἀγαθῶν ς post ἀτὰρ add. ἐν δὲ Ε χεχοινώνη- 

ae 7 ς , 5 » H > , * 7 δ +9 
χε DEe 2 μέν΄ mut. in μέν A 4 εἰς om. A 8 χρόνον -- οὖν (10)] mg. E* 

τοῦ 

ἘΠ 6 

οὐρανοῦ Db: τὸν οὐρανὸν AKc 9. φησὶ γεγονέναι Ec λέγων] Tim. ὅ8 Ὁ i ed | 
; 

> Tim. 38 Ὁ tv ¢ γενηϑέντες DE 16 γένηται DE: γίγνηται e 

27 
λέῳ 

AE 

> on ς “Ὁ ῶς > v Σ 
ἐπεδείξατο D 20 αἰωνίας ¢ 21 tv’ Ac 22 αἰώνια Ab ἔστιν] ἐστιι 

ς 9? 

ίγνεσϑαι E 28 λέγοντα] Tim. 39 e τόδ᾽ ¢ 29 τελείῳ AD: mut. in 7 Y 

om. D γίγνεσθαι E ἂν] supraser. E* 13 οὐδ᾽ D 15 ἐπήγαγεν] 

ὃν ὁ ὃ} Ὁ διατελεῖ Ὁ 20 γεγονὼς E ἀλλὰ Ὁ 20 ὁρίζειν Εὶ 
TE- 

E: τελέῳ ς 32 δὴ E: corr. E? 34 xai (prius)| κὰ A τὰ Ὁ: om. 

πυρὶ E: corr. E? σαφῶς ὁ llAatwy ς 
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\ 

e » a , , ~ / , ν 

ἄλλων δηλονότι το a at ὁλότητες, μεταβολῆς μετέχοντά τινος οὔχ 49a 

ἐστι πάμπαν ἀϑάνατα, διὰ ὃὲ τὴν ἀγαθότητα τοῦ προσεχῶς αὐτὰ δημιουρ- “a 

yodvtos τὴν det τὰ olxeta ἀγαϑὰ αὐτοῖς ἐπινάουσαν ἄλυτα τέ ἐστι xual οὐ 35 
wy τεύξονται ϑανάτου μοίρας. ἄμεινον δέ, oluat, τῶν []λάτωνος αὐτῶν 

5 ἀχούειν ῥημάτων, μᾶλλον δὲ τῶν ἀπὸ τοῦ anes yoo τῶν ὅλων, οὗ τὰς 

νοήσεις ἡμῖν χαὶ ποιήσεις προφητεύων ὁ [Πλάτων ἐξεφώνησε λέγων “ἐπειδὴ 
οὖν πάντες, ὅσοι τε περιπολοῦσιν ἀφανῶς, χαὶ ὅσοι φαίνονται, xa ὅσον 40 
Ἃ OF \ / Vv / \ 5 Ἁ ΄ ΓΝ A ~ A 

ἂν ἐθέλωσιν, Deol γένεσιν ἔσχον, λέγει πρὸς αὐτοὺς ὃ τόδε τὸ πᾶν γεννή- 

σας τάδε: ϑεοὶ ϑεῶν, ὧν ἐγὼ δημιουργὸς πατήρ τε ἔργων, ἄλυτα ἐμοῦ γε 
5 LY = — AN ἣν ar a 4 ~ ae F. , ‘ ~ c 4A 

10 ἐθέλοντος. τὸ μὲν οὖν δὴ δεϑὲν πᾶν λυτόν, τό γε μὴν χαλῶς ἁρμοσϑὲν 
χαὶ ἔχον εὖ λύειν ἐϑέλειν χαχοῦ" διὸ χαὶ ἐπείπερ γεγένησϑε, ἀϑάνατοι μὲν 45 
οὐχ ἐστὲ οὐδὲ ἄλυτοι τὸ πάμπαν, οὐ μὴν λυϑήσεσϑέ | ye οὐδὲ τεύξεσϑε 49υ 
ϑανάτου μοίρας τῆς ἐμῆς τς μείζονος ἔτι δεσμοῦ χαὶ χυριωτέρου 

΄ 2 , > σ Φ Ὁ ~ x a / \ 

τυχόντες ἐχείνων, οἷς, ὅτε ἐγίνεσϑε, ξυνεδεῖσϑε. νῦν οὖν, ὃ λέγω πρὸς 
᾿ 2 , , C ΄ > \ 7 Sie vk 15 ὑμᾶς ἐνδειχνύμενος, μάϑετε. ὕνητά ἐστι λοιπὰ τρία ἀγένητα. τούτων 

δὲ wy γενομένων Tye ἀτελὴς ἔσται: τὰ yap ἅπαντα ἐν αὑτῷ γένη ὅ 
ζῴων οὐχ ἕξει, ἔδει δέ, εἰ μέλλοι τέλειος ἱχανῶς εἶναι. δι᾿ ἐμοῦ δὲ ταῦτα 

\ 4 , a oa 5 ΄ wv σ πα ΄ ἌΡ ; 

γενόμενα χαὶ βίου μετασχόντα ϑεοῖς ἰσάζοιτο ἄν. ἵνα οὖν ὕϑνητά τε ἦ, τό 
τε πᾶν τόδε ὄντως ἅπαν 1, τρέπεσϑε χατὰ φύσιν ὑμεῖς ἐπὶ τὴν τῶν 

20 ζῴων δημιουργίαν μιμούμενοι τὴν ἐμὴν δύναμιν περὶ τὴν ὑμετέραν γένεσιν. 10 

χαὶ xa) ὅσον μὲν αὐτῶν ἀϑανάτοις ὁμώνυμον εἶναι προσήχει ϑεῖον λεγό- 
> > ~ ~ \ Ὁ. AV wld ot > is 

Usyoy esl Pea AYES oh) ἀεὶ δίχῃ χαὶ ὑμῖν ἐθελόντων ἕπεσϑαι, 
σπείρας ual ὑπαρξάμενος ἐγὼ παραδώσω" τὸ δὲ λοιπὸν ὑμεῖς ἀϑανάτῳ 

‘ 

ὕνητὸν προσυφαίνοντες πες: ζῷα χαὶ γεννᾶτε τροφᾶς τ 
Ve \ Qs ΄ NZ 2) Se ν 7 > , 5 

αὔξετε χαὶ φϑίνοντα πάλιν δέ soe τί ἄν εἴη τούτων ἐναργέστερον εἰς τῷ σι 

παράστασιν τοῦ τὸν [Πλάτωνα τὰ μὲν ὑπὸ τοῦ τοῦ ὅλου δημιουργοῦ προσε- 
χῶς ὑποστάντα ἄλυτά τε χαὶ ἀϑάνατα νομίζειν διὰ τὴν ἑαυτοῦ ἀγαϑότητα, 

χἂν αὐτὰ διὰ τὸ ἐπείσαχτον ἔχειν τὴν ἕνωσιν, ἣν ᾿ δεσμὸν᾽ ἐχάλεσεν, ὅσον 20 

3 ἐπινάουσαν Eb: e corr. D!: ἐπινεύουσαν Ac ἐστι] εἰσι Ec 4 τεύξωνται Ὁ 

ἄμεινον] ἄμοιρον A αὐτοῦ ς 6 λέγων] Tim. 41 a—d cf. Rawack de Platonis 

Timaeo (Berolini 1888) p. 15 sqq. ἐπεὶ δ᾽ ὁ 7 περιπολλοῦσιν E, sed corr.: περι- 

πολοῦσι ὁ ἀφανῶς} φανερῶς c 8 ἐθέλωσι DEc λέγει δὴ ς 8. 9 γεννή- 

σας) συστήσας E 3) ποι post ἔργων add. ἃ δι᾽ ἐμοῦ γενόμενα be: mg. E? 

yc 10 δὴ] om. E δηϑὲν E: corr. EH? 11 διὸ] δι᾽ ae γεγένησϑε Ὁ: 
corr. ex γεγένησθαι E*: γεγενῆσθαι A 12 ἐστὲ Ὁ)": ἔσται AE οὐδ᾽ ¢ 

οὗ DE: οὔτι Ac μὴν] μὲν δὴ ς λυϑήσεσϑαι E: corr. E? Υ Ὁ 

τεύξεσθαι E: corr. E? 13 δεσμοῦ Eb: δὲ ὁμοῦ AD χυριώτερον E: χυριω- 
τέρας Ὁ 14 λαχόντες c ὅτ᾽ ¢ ἐγίνεσϑαι E: corr. ἘΞ: ἐγίγνεσϑε ς 

ξυνεδεῖσϑαι E: corr. ἘΠ 15 ἐστι ADE: ἔτι γένη E?be τρί᾽ ς΄. 10 δέ] 
οὖν ὁ 6 οὐρανὸς D αὑτῷ c: αὐτῷ ADE 17 δεῖ E’e μέλλει Ee 

τέλεος Ec: comp. ambig. A 18 γινόμενα E: corr. E? ἰσάζοιτ᾽ ὁ We 
τ Ὁ 19 τόδ᾽ ς 20 ἡμετέραν E: corr. E? 21 προσοίχει A 22 τ᾽ Ἢ 
23 ἀπαρξάμενος D 24 τροφὴν c 25 abEdvete c 26 τοῦ tod ec: τοῦ 

ADE ὅλων Ὁ 28 χἂν Ab: corr. ex xat D!: καὶ Ec 

> 
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χαὶ διαστάσει τῇ 49> [0] ἐφ᾽ ἑαυτοῖς, τουτέστιν ὅσον ἐπὶ τῇ οἰχείᾳ διαχρίσει τ 
, 

ἀπὸ τοῦ ὄντος, huta ἂν ἦν; τί δὲ ἦν σαφέστερον τοῦ “ἀϑάνατοι μὲν οὐχ 
ἐστὲ τὸ πάμπαν, τουτέστι χατὰ πᾶσαν μεταβολὴν ἀμετάβλητοι, ὥσπερ % 
ἐγώ; “οὐ uy λυϑήσεσθϑέ ye οὐδὲ re ϑανάτου wolpas;” χαὶ τίς 

A 

σι οὕτως ἀναιδής ἐστιν ἣ ἀνόητος, ὡς μετὰ ταύτην τὴν povny τὸν [Πλάτωνα 
te Ὁ = ¢ ~ \ > Biss SOX Q\ Ἂς hen ἢν κὸν νομίζειν φϑαρτὸν ἡγεῖσθαι τὸν οὐρανόν; οὐδὲν δὲ ἧττον, ὅταν λέγῃ ϑνητὰ 

» / / / δ Jw > , \ ΕΞ { vs ~ ΝΣ 

ἔτι τρία γένη περιλείπεσϑαι,. ὡς αὐτῶν δηλονότι μὴ ὄντων ὕνητῶν, χαὶ 30 

ελεύῃ τοῖς ἀιδίοις διὰ τῆς φυσιχῆς ἑαυτῶν τροπῆς ual χινήσεως τὸ ὕνη- 

τὸν ἅπαν τῷ ἀιδίῳ τῷ ὑπὸ τοῦ δημιουργοῦ προσυφαίνειν. ἄλλως γὰρ οὐχ 

10 ἦν ϑνητὰ ee εἰ μὴ μεταβαλλόμενον τὸ ὑφιστάνον ἦν" διὸ χαὶ οὕτως 
΄ τ - > ¥ -΄ x ΄ = 

εἶπεν. “ἵνα οὖν ὕνητά te ἢ τό τε πᾶν τόδε ὄντως ἅπαν , τρέπεσὺῦς 80 
3 - χατὰ φύσιν ὑμεῖς ἐπὶ τὴν τῶν ζῴων ee πῶς οὖν τὰ οὐράνια 

een ὑπὸ τοῦ τῶν τως χαὶ αἰωνίως ἐνεργοῦντος δημιουργοῦ παραγόμενα: 
τὸ ὃδέ “᾿ἀπεργάζεσῦς ζῷα χαὶ ere τροφάς te διδόντες αὔξετε χαὶ φῦί- 

15 νοντὰ πάλιν agyaaie” οἰχείως, οἶμαι, xal πρὸς τοὺς στοιχειοχράτορας λέ- 40 

γεται ϑεοὺς τοὺς τῶν ὅλων στοτχείων ἐπιβεβηκότας, xa ὅσον ἔχουσίν τι χαὶ 

αὐτοὶ ἀΐδιον: ἀπὸ γὰρ τούτων Te) ὉΣ τῶν ὑπὸ σελήνην στοιχείων xal 
γεννῶνται χαὶ τρέφονται χαὶ αὔξονται τὰ μερικὰ ζῷα χαὶ φϑίνοντα πάλιν 

εἰς τὰς τῶν στοιχείων ὁλότητας ἀναλύονται. GAN ὅτι μὲν τοσαῦτα λέγειν 45 
20 πέρα τοῦ μέτρου doxet πρὸς τὴν τῶν ᾿Αριστοτέλους ἐξήγησιν, οὐδὲ αὐτὸς 

ἀγνοῶ, λύειν δὲ τὰς ἐνστάσεις προθέμενος τῶν πρὸς τὸ ἀγένητον χαὶ ὅθε 

ἄφϑαρτον τοῦ οὐρανοῦ μαχομένων χαὶ τὸν [ἰλάτωνα χατὰ tod ᾿Αριστοτέ- 
λους ὡς αὐτοῖς συνηγοροῦντα παραφερόντων οὐχ ἀπειχότως, οἶμαι, τὰ τῷ 

Πλάτωνι δοχοῦντα περὶ τούτων ἀνέγραψα. 
25 Ἀλλ ἐπὶ τὰ tod ᾿Αριστοτέλους ἐπανιτέον’ ὁμοίως δὲ εὔλογον 5 

5 / Ἁ » 

ὑπολαβεῖν περὶ αὐτοῦ, καὶ ὅτι ἀγένητον xat ἄφϑαρτον. εἴρη- 
ται πρότερον, ὅτι τὸ χυχλοφορητιχὸν σῶμα δείξας χαὶ πρότερον τῇ odcer 10 

χαὶ τελειότερον τῶν ὑπὸ σελήνην χαὶ τῆς nat εὐϑεῖαν τοπιχῆς χινήσεως 
2 » ΄ 1 \ \ v > ~ ΄ \ 2F ~ f ἐξῃρημένον προτίϑεται χαὶ τὰς ἄλλας αὐτοῦ πάσας μεταβολὰς ἐξελεῖν τήν 

80 τε γένεσιν χαὶ τὴν φϑορὰν χαὶ τὴν αὔξησιν καὶ μείωσιν χαὶ τὴν ταύταις 

σύστοιχον ἀλλοίωσιν, ἵνα μόνην ἔχοι τὴν χατὰ τόπον χίνησιν τὴν ἥχιστα ιτὖ 

τῆς οὐσίας ἁπτομένην χαὶ ταύτης τὴν κύχλῳ τὴν τοῖς ἀιδίοις προσήχου- 

1 οἰκείᾳ] ἰδίᾳ Ke τῇ] corr. ex thy A ὃ hore D: wea mut: in aca? A: 
αὐτὰ E: διάλυτα Ee τί--- χα- (3)] mg. E? ἦν om. Ee ὃ ἔσται A 

τουτέστι] δηλονότι Ec 4 οὐ μὴν] οὔτι μὲν δὴ ς γε} τε Ae 7 6 5 οὗτος 

As corr AA 0 λέγει E, sed corr. 7 γένη AD: om. Ec περιλείπεσῦε E: 

corr. E* ϑνητῶν DEb: νοητῶν φϑαρτῶν A 8 χελεύῃ ὁ: xehedet ADE 
ῥοπῆς Ee 10 ὑφεστάνον E Leet, ἃ Tc τόδ᾽ ὁ ἢ ac: εἴη 

ADE 14 ἀπεργάζεσθαι, sed corr., AE τροφὴν ὁ αὐξάνετε c 14. 10 φϑεί- 

vovta E, sed corr. 15. 16 déyesdar Ὁ 16 ἔχουσί DEe 18 φϑείνοντα E, 

sed corr. 18. 19 —w ets] e corr. Ὁ 19 εἰς τὰς] εἰς bY." 20 τοῦ 

om. D 22 τοῦ (alterum)] tov E: corr. E? 23 ta] to D 24 δοχοῦν Ὁ 

20 ὅμως E 3° Ee 28 τελεώτερον D 31 ἔχοι] corr. ex ἔχει τἂν 
32 ταύτην Ec 
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ν σαν. εἴρηται δὲ χαί, ὅτι πρῶτον τὸ ἀγένητον χαὶ ἄφϑαρτον συλλογίζεται, ὅθ4 
‘ ¢ ~ ~ 9 , Vv ΄σ 4 4 wv 4 ΄΄ 

χαὶ ἢ τῶν συλλογισμῶν ἀνάλυσις ἔχχειται. ual ὅτι τὰς μὲν ἄλλας ἀπέ- 

Gerke προτάσεις ἐν τούτοις ὃ ᾿Αριστοτέλης τὴν μὲν λέγουσαν, ὅτι τὸ χυχλο- 20 
φορητιχὺὸν σῶμα οὐχ ἔχει ἐναντίον διὰ τοῦ τῶν δὲ ἐναντίων χαὶ αἵ 

ὃ φοραὶ εἰ γὰρ ἐναντία χατὰ φύσιν ἐστὶ τὰ ἐναντίας ἀρχὰς 
χινήσεων ἔχοντα. δῆλον, oi χινήσεις. εἰ 

τουτέστι τῇ χύ- 2% 

ἐναντίαι. - LS 

ὅτι τῶν ἐναντίων ἐναντίαι εἰσὶν 
οὖν τῇ τοῦ χυχλοφορητιχοῦ σώματος ee χατὰ Patt, 
χλῳ (περὶ γὰρ τῶν χατὰ φύσιν 6 λόγος), οὐχ ἔστιν ἐναντία χίνησις χατὰ 
φύσιν, δῆλον, ὅτι τῷ orion Ὁ δὶ σώματι οὐχ ἔστιν ἐναντίον. ὃ δὲ 

τῳ απ συνάγει τὸν τ μοι οὕτως" οὗ 

χινήσει μὴ ἔστι χίνησις ἐναντία, ἂν αὐτῷ τι 30 

δὲ τοῦ χύχλῳ χινουμένου σώματος χατὰ φύσιν χινήσει 

10 ᾿Αλέξανδρος ἐν τῷ πρώ ςο 

φυσιχοῦ σώματος τῇ οὐδ᾽ 

εἴη 7 ἐναντίην: τῇ 
οὐδεμία χίνησις ἐναντία" οὐδὲ ἄρα τῷ χατὰ φύσιν χινουμένῳ ταύτην τὴν 

/ χίνησιν. δύο προτάσεις τοῦ ὅλου συλλογισμοῦ ἀναποδείχτως ἔλαβε 

ἔγουσαν, ὅτι τὸ Ἡνόμεναν χαὶ ΡΘΕ ΟΡΕΥΟΥ ἐξ ἐναντίγυ γίνεται χαὶ 
τοίνυν 

15 τήν τε A 

εἰς ἐναντίον φϑείρεται ὑποχειμένου τινός, χαὶ τὴν λέγουσαν, ὅτι τῇ χύχλῳ 

soy ἐναντία. 

χνυσι, διὸ χαὶ ἀνε(αάλετο πτου ἵν αὐτῆς ΕΝ ἀπόδειξιν: 

οὐχ ἀλλὰ ταύτην μὲν ὡς ὩΣ νῦν ὕστ a διὰ 

eae τὴν ἀπόδειξιν ἀνέπεμψεν elo τὰ ῥηϑέντα χατὰ τὸ πρῶτον 40 : ‘ 
\ \ 5 Ἂς S A’ / \ 

20 Φυσιχῆς ἀχροάσεως., ὧν χαὶ χατὰ τὸ δυνατὸν διὰ πλειόνων τὴν 

ἐποιησάμην. tugvwy συνάγεται, ὅτι τὸ χυχλοφο- ΟῚ ’ 
‘ ~ ΠΕΣ ie a 

ρητιχὸν σῶμα ται back εἰς “ὃ etapa. A ἀγένητον 

χαὶ ἄφϑαρτον ἔσται..“ἐπισημαίν ByaEPs ἐν τούτοις, 

ἐναντία μάλιστα ζατὰ ς ἐναντίας ἔχοντα χινήσεις, ἐναντία 
= ~ \ ~s »ν c ~ δ. Ἁ A \ 25 τῷ | πυρὶ μᾶλλον ἔσται 4 γῇ ἥπερ to ὕδωρ χατὰ φύσιν: χαίτοι τὸ μὲν 5Ob 
ὕδωρ ψυχρὸν χαὶ ὑγρὸν ὑπάρχον χατ᾿ ἄμφω τὰς ποιότητας ἀντίχειται τῷ πυρὶ 
© ~ \ ᾿Ξ CO «ὦ AP eS CAEN ὧν τ =, as Wie XN πα τὶ @m a 4 

ϑερμῷ zat ξηρῷ ὑπάρχοντι, ἢ ὃὲ γῇ ψυχρὰ χαὶ ξηρὰ ouca xa ἕν μόνον 

τὸ ἘΠ ΡΟΝ: χαὶ τοῦτο δὲ ἐπισημαίνεται, ὅτι εἰπὼν 
© Ms > σ \ 

μέλλον ἔσεσϑαι ΠΡ ΉΤΟΥ, ἐξελέσϑαι ἐχ τῶν ἐναντίων ἐνεδείξατο, ὅτι χατὰ 

ϑαρτὸν μὲ φϑαρτὸν μὲν 

ὀρθῶς τὴν φύσιν τὸ ὅ 

3) y crye y “. pe - 
30 (aod ἔχειν χρὴ τὸ ἀγένητον τὰ οὐράνια. χαὶ μὴ Ws τινες 

αὐτὸ ἑαυτοῦ φύσει 
Ξ 

ΣΙ i 
er oe orp RAY Pe 

GAVUTtTO TOLELY SUGAOVTES. 

ποιοῦσιν, αἰτήματα 6: αἰτοῦνταί twa ἄφϑαρτον 
A 4 5 \ , 5 ~ > , 

χαὶ ἔοιχεν εἰς τὸν [ἰλάτωνα oe ἵν εἰπόντα 

“ἀϑάνατοι μὲν οὐχ ἐστὲ τὸ πάμπαν, οὐ μὴν λυϑήσεσϑέ γε διὰ τὴν ἐμὴν 

βούλησιν᾽᾽, ὡς ἀπὸ τοῦ δημιουργοῦ λέγοντα. ἐνδείχνυται ὃξ ὁ []λάτων, 

35 ὅτι, ὅσον μὲν ἐπὶ τῇ διαστατῇ χαὶ σωματιχῇ χαὶ τοῦ ὄντως ὄντος ἐξελ- 

1 zai (prius) om. Ὁ 2 éyxertat E: corr. E? ὅτι om. ὁ 2.3 ἀπέδειξε] 
seq. ras. 1 litt. E 4 διὰ τοῦ] 270«17—18 5 φϑοραὶ A, sed corr. ὃ. 6 χι- 

νήσεως ἀρχὰς Ee 0 χινήσεων ΑΒ: κινήσεως D τῶν] χαὶ τῶν D 

10 τῷ om, E πρώτῳ] τρίτῳ Ὁ σχήματι om. E 11 mt om. A 15 γηνό- 

μενον Καὶ γίγνεται E 18 ἀνεβάλετο D: ἀνέβαλε τὸ Al: ἀνεβάλλετο A? Ἐς 

19 πρῶτον] cap. 7 20 χαὶ om. Ee 21 ἐπιησάμην A: corr. A? ante ὅτι 

ras. 1 litt. E 24 ἐστὶν E, v eras. 27 ξηρῷ) ψυχρῷ E ἕν] ἣν E 
32 ἀποριπτεῖν A εἰπόντα)] Tim. 41 ἢ 33 οὐ μὴν] οὔτι μὲν δὴ c 94 βου- 

λὴν A λεγόμενα ς ἐδείχνυται Α: corr. Α3 35 ὄντως om. ὁ 
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Dobon τῶν οὐρανίων φύσει χαὶ διὰ τοῦτο μὴ δυναμένη πᾶσαν ἔχειν Gum 5Ov 
᾿ j ‘ Al ω ‘ 

RL Thy ἀιδιότητα, οὐκ ἔστιν ἀϑάνατα πάμπαν, διὰ ὃὲ τὴν προσεχῆ ἀπὸ τῆς 16 

ἀχινήτου αἰτίας ὑπόστασιν ἀμετάβλητον αὐτῶν τὴν μεταβολὴν ποιοῦσαν 
χαὶ τὴν ἀπὸ τῆς διαστάσεως λύσιν τῷ χρείττονι δεσμῷ τῆς ἑνώσεως προ- 20 

ld ΄ Ῥ «ς , 3 , 

havBavovoav ἄλυτα μένει. καὶ τό γε “μὴ πάμπαν ἀϑανάτους᾽ πρόσχειται 
) 

σι 

\ 

δηλοῦν, ὡς οἶμαι, ὅτι οὐχὶ χαὶ ag ἑαυτῶν χαὶ ἀπὸ τῆς αἰτίας ἔχουσι 

τὴν ἀϑανασίαν, ὥσπερ τὰ αὐϑυπόστατα, GAN ἀπὸ τῆς αἰτίας μόνον, ἀφ᾽ 

μόνης παράγονται. ἐπισημαίνομαι δὲ χαὶ ἐγώ, ὅτι τῶν ἐναντίων ἐξῃ- 50 

ρῆσϑαι βούλεται τὸ σῶμα τὸ οὐράνιον οὐχ ἁπλῶς τῶν χατὰ ἰδιότητα ἐναν- 

10 τίων ἀλλὰ τῶν εἰς ἄλληλα μεταβαλλόντων χαὶ συνυπάρχειν ἀλλήλοις wy i | ἰ 

δυναυένων, οἷα τὰ ὑπὸ τς ἐστὶν ἐναντία " ἐπεὶ πρόδηλον, ὅτι χινήσεως 

μα χαὶ στάσεως μετέχει τὸ οὐράνιον σῶμα ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ περιδινού- 80 

γον χαὶ ταυτότητος χαὶ Etepdtytos ἑνός te ual πλήϑους. ἀλλὰ συνυπαρ- 
i i i > i 

ντων ἀλλήλοις χαὶ συνιστώντων ἄλληλα. οὐ μέντοι φϑειρύόντων, ὡς τὰ. 
πὸ σελήνην, οὐδὲ μεταβαλλόντων εἰς ἄλληλα. Cc 15 

p. 270222 ᾿Αλλὰ μὴν καὶ τὸ αὐξανόμενον ἅπαν αὐξάνεται ὑπὸ 3» 

συγγενοῦς. 

bal 

Κἂν ἐξ ὑποθέσεως λαβών, ὅτι τῇ χύχλῳ χινήσει οὐχ ἔστιν ἐναντία 
χίνησις “ATA φύσιν, συνήγαγε τὸ ἀγένητον εἶναι χαὶ ἄφϑαρτον τὸ οὐράνιον 40 

80 σῶμα, ἀλλὰ μέλλων ἼΛΤΟΟΜΟΣ τὸ ὑποτεϑὲν ὡς ἀποδεδειγμένῳ χρῆται 

τῷ ἐξ αὐτοῦ τὸ τῷ are εἶναι χαὶ ἄφϑαρτον xat τούτῳ προσ- 

χρώμενος, ὅτι χαὶ ἀναυξὲς χαὶ ἀμείωτον, δείχνυσι λαβών, ὅτι ἣ ΠΥ Ὲ 
> , , , > ἊΣ ees >] ΄ pa ΒΕ 4 ‘ » c ~ 3 , ΣΡ - 

γένεσίς τίς ἐστι, χαί, ὥσπερ οὐ γίνεταί τι μὴ ἔχον ἑαυτῷ ἐναντίον, ἐξ οὗ 45 

ers οὕτως οὐδὲ αὔξεται οὐδὲ μειοῦται" xal γὰρ χαὶ ἢ ustwors φϑορά 

25 τίς ἐστιν. ὥστε πάλιν συλλογίζεσϑαι οὕτως" τὸ αὐξόμενον ἐξ ἐναντίου 

. αὔξεται, ἐξ ob χαὶ γίνεται: τὸ χυχλοφορητιχὸν σῶμα οὐχ ἔχει ἐναντίον, ἐξ 
οὗ γίνεται. ὅτι GE ἢ αὔξησις γένεσίς τίς ἐστιν χαὶ τὸ αὐξόμενον ἐξ ἐναν- 

, 1 aN PSs ACY σδὲ μι τ τς a ΡΣ eas “ KI; τίου αὐζεται, δῆλον" | tO γὰρ προστιϑέμενον τῷ αὐξομένῳ ὅμοιον αὐτῷ dla 3 ΕΞῚ t 

γενόμενον οὕτως προστίϑεται χαὶ τρέφει χαὶ αὔξει τὸ ° προστίϑεται: τὸ 

ὅμοιον γινόμενον τῷ ᾧ προστίϑεται ἐξ ἀνομοίου αὐτῷ χαὶ ἐναντίου γί: 

Ξ 
: 

\ 
Ξ 
- 

, 

νεται ὅμοιον. τῷ οὖν μὴ ἔχοντι ἐναντίον οὐ δυνατὸν Bion τι γενέσϑαι, ὃ 

4. 5 προσλαμβάνουσαν DEc 6 ὅτι] ὅτι καὶ E 7 ἀλλὰ Ee τῆς om. Ec 
8 zat μόνης Ὁ 8. 9 ἐξηρεῖσϑαι E 9 zat”? D ἰδιότητα ADb: ἀιδιότητα 
Ee 10 συνυπάρχειν DE*: cuvunapy’ A: συμπαρέχειν E vn] m. sec. E 

16 αὐξόμενον Ὁ 16. 17 ὑπὸ συγγενοῦς A: om. D 19 συνήγετο Ὁ τὸ (pr.) 

om. D 22 ὅτι (prius) ACE: om. D 23 τίς om. CD ἐστιν E 

24 γίνεται Ὁ οὐδὲ (411{.) --- καὶ γίνεται (26) om. c zal γὰρ καὶ DEb: χαὶ γὰρ AC 

25 αὐξόμενον CDE: αὐξανόμενον A 26 τὸ χυχλοφορητιχὸν --- γίνεται (27)] mg. E?: 

om. ὁ 27 ἡ] suprascr. C!: om. c¢ ἐστι De et seq. ras. 1 litt. E 

fog CDE: αὐξανόμενον Ac 29 γενόμενον] AC: e corr. D!: γινόμενον Ec 

30 τῷ] τὸ E καὶ ACD: καὶ ἐξ Ec ol τῷ] τὸ CD ἔχον τι CD οὐ 6u- 

νατὸν] ἀδύνατον CD 
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διότι τὸ γινόμενον πᾶν ἐξ ἐναντίου γίνεται" τὸ δὲ αὐτὸ ἐναντίον τοῖς ὁμοίοις 515 

ἐστίν, ὥστε τὸ τῷ προστιϑεμένῳ ἐναντίον χαὶ τῷ ὁμοίῳ αὐτῷ ᾧ προστί- 
ϑεται ἐναντίον ἐστίν. ὁ δὲ ᾿Αριστοτέλης ἔτι ἀχριβέστερόν τι ἐνεδείξατο 
διὰ τοῦ τούτῳ δὲ οὐχ ἔστιν ἐξ οὗ γέγονεν, ἐξ οὗ γὰρ γίνεταί τι, 10 

5 ἐχ τούτου τρέφεται χαὶ αὔξεται ἣ προσεχῶς ἢ πόρρωϑεν. χαὶ γὰρ ἐχ 

σπέρματος Ἰίνεται χαὶ χαταμηνίου τὸ ζῷον" ἀλλὰ τὸ σπέρμα χαὶ τὸ χατα- 

μήνιον ἐχ τούτων γίνεται, ἐξ ὧν τρέφεται χαὶ αὔξεται τὸ ζῷον" καὶ, τρέ- 

αι" VP 
Hern ἣν Pe a pete Pee \ ΒΡ aioe ἐδ 2+ eR JO A 

ETAL οὖν χαὶ αὐζετᾶι ἐς ὧν γίνετα τὸ οὖν μὴ eyo, ἐς οὐ γίνεται, 15 

ne γὰρ τὸ προστιϑέμενον ἔτι 
2 

3 \ Ve σ᾽ +> ὺ χαὶ αὔξεται err οὐδ 

10 ἔσται, εἴπερ ἐξ αὐτοῦ καὶ τοῦτο erat ἐξ οὗ ual ἐχεῖνο, ᾧ προστίϑεται. 
& oy Oy avr ° ς εὶ 

᾽ν τῷ 

On Θ 

. @ 

a δ - 

ὁ δὲ ᾿Αλέξανδρος, εἰ ὅμοιόν τι, φησί, γίνεται τῷ χυχληφορητιχῷ, 8 προστι- 

ϑέμενον αὔξει, ἔσται καὶ αὐτὸ χυχλοφορητικόν" ἐπὶ ταὐτὸ γὰρ χίνησις τοῖς 20 
/ \ ~ g > SA “ὦν \ μὴ σ vn yw. , - | A} > | 

μορίοις καὶ τῷ ὅλῳ" εἰ GF τοῦτο, χαὶ τὸ ὅλον ἄν εἴη γενητόν" ἀλλὰ μὴν 

ἐδείχϑη δΠΕ τον. ἀναλυομένου δὲ τοῦ προστιϑεμένου εἰς τὴν ὕλην 

15 εἶπεν τοῦ ᾧ προστίθεται, τουτέστιν εἰς σάρχας ual ὀστᾶ χαὶ τὰ ἄλλα τὰ 
6 , “ ΄ hy A l4 ~ oO wa). τ 

ὁμοιομερῆ μόρια: ταῦτα γάρ ἐστι τὰ τρεφόμενα προσεχῶς" ἅπερ ὕλης % 

Ze λότον πρὸς τὰ ὀργανιχὰ WO ὶ τὸ ὅλον Cura ἢ δὲ αὐτῷ AD ἔχει λόγον πρὸς τὰ ὀργανιχὰ μόρια χαὶ τὸ ὅλον ζῷον. τῷ Ge αὐτῷ λογῷ, 

ὅτι οὐδὲ μειοῦται, δειχϑήσεται. τὸ γὰρ μειούμενον ἀπιόντος τινὸς τῶν ἐν 

μέρους μειοῦται: τὸ δὲ ἀπιὸν ἀνόμοιον γενόμενον ual εἰς τοὐναντίον 

20 αὐτῷ μεταβαλὸν ὥστε Ain συνυπάρχειν ἄπεισιν: ὥστε τὸ μειούμενον 80 

ἐναντίον ἔχειν θρόνοι ἐξ οὗ χαὶ αὔξεται χαὶ γίνεται" τὸ ὃὲ χυχλοφορης 

τιχὺν σῶμα οὔτε αὔξεται οὔτε γίνεται οὔτε ἔχει ἐναντίον. ὅλως δέ, ὃ μὴ 
, 

πέφυχεν αὔξεσϑαι, εἰ μειοῦται, φϑείρεται" δέδειχται ὃὲ χαὶ ἄφϑαρτον τὸ 
ξὶ οὐράνιον. διὰ τί δὲ ἄρα ὃ ᾿Αριστοτέλης οὐχ, ὥςπερ ἡμεῖς, τὴν αὔξησιν 

95 διὰ τῆς τροφῆς συνελογίσατο, ἀλλ᾽, αὐτόϑεν τὸ αὖξον συγγενὲς εἶπεν ὀφεί- 

λειν εἶναι τῷ αὐξομένῳ; ἢ διὰ τὸ πανταχοῦ ἀχριβές; χαὶ γὰρ αὔξεσϑαι 

μέν, ὡς ἔοιχε, φυσικῶς χαὶ τὰ ἁπλᾶ νομίζει σώματα τῇ τῶν ὁμοίων προσ- 

ϑέσει, ὡς δηλοῖ μετ᾿ ὀλίγα λέγων, ὅτι ore χαὶ τὰ parents αὔξησιν 40 

ἔχοντα καὶ φϑίσιν, τρέ φεσθαι δὲ τὰ του οὐ oar ὥς, ἀλλ᾽ ὑπὸ τῆς 

30 Ῥρε της ψυχῆς. δῆλον δέ, ὅτι, χἂν οὕτως ἔχῃ, οὐδὲν ἣ ἀπόδειξις ἢ 

εἰρημένη παραποδίζεται: ἐξ οὗ γὰρ γίνεταί τι, ἐκ τούτου χαὶ αὔξεται συγ- 

yevods γινομένου χαὶ προστιϑεμένου. 

1 γηνόμενον E 2 ᾧ] τῷ ᾧ D A διὰ tod] 270825 τοῦ om. Εἰ τούτῳ] 

τοῦτο E δ᾽ ὁ 5 χαὶ τρέφεται C zat (alterum)] χἂν D 6 γίνηται D 

12 yap] γὰρ ἡ ὁ 14 ἀναλυομένῳ A: corr. A? 15 εἶπεν] 270024 εἶπε DEc 

ἄλλα ta ACD: ἄλλα Ee 16 ἐστι ACD: εἰσι Ec 19 τὸ ἐναντίον CD 

20 μεταβαλὸν CDE: μεταβαλὼν A: μεταβάλλον c cuvuTapy’ A 21 ἔχει E: 

corr. ἘΠ 22 ἔχει om. E ἐναντίον ἔχει K*e 23 δὴ ὁ 24 ἄρα om. Ebe 

6 om. ὁ 28 ὡς om. E: χαὶ ὁ λέγων] 270230 31 γίγνεται E 32 γιγνο- 

μένου DE χαὶ] τοῦ Ac 
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p. 270225 Et δέ ἐστι xat ἀναύξητον xat ἄφϑαρτον, τῆς αὐτῆς 5105 

διανοίας ἐστὶν ὑπολαβεῖν χαὶ ἀναλλοίωτον εἶναι. 

Ὥσπερ, τὸ ἀναύξητον δ'ὰ τοῦ ἀγενήτου ἔδειξεν: “οὐ γὰρ ἔστι, φησί, 
Ἃ Ἀν Ὁ re pe ee b) | eee Sia eee " ΠΥ Β NF 

τούτῳ ἐξ οὗ γέγονεν" οὕτως τὸ ἀναλλοίωτον διὰ τοῦ ἀναυξήτου δείχνυσι 5 

ὃ χαὶ τοῦ ἀμειώτου, ὅπερ, οἶμαι, ἄφϑαρτον ἐχάλεσε νῦν, συλλογιζόμενος 

οὕτως: τὸ ἀλλοιούμενον χατὰ ποιότητα μεταβάλλει: τὸ χατὰ ποιότητα 
μεταβάλλον χατὰ πάϑος μεταβάλλει" τριχῶς γὰρ λεγομένων τῶν σωματι- 
χῶν ποιῶν, ἣ χατὰ πάϑος μόνον αἰσϑητόν, ὡς ὅταν ϑερμαίνηταί τις ἐπι- 10 

πολαίως, ἣ χατὰ διάϑεσιν, ὅταν διατεϑ ῇ χατὰ τὴν ϑερμό τητὰ ὡς χαὶ λέ- 

10 γεσϑαι ϑερμός, ἣ χατὰ ἕξιν, ὅταν μόνιμος ἢ διάϑεσις γένηται, πανταχοῦ ἕνα τα f Ue leas ἐ 

τὸ πάϑος ϑεωρεῖται. διὸ χαὶ ὁ ᾿Αριστοτέλης οὐχ ἄνευ τῶν χατὰ τὰ πάϑη 
-_ Φᾧ μεταβολῶν γίνεσϑαί φησι. xdv γὰρ ἄλλο εἶδός ἐστιν ἕξις ual διάϑεσις, 

ἀλλὰ χαὶ αὗται μετὰ πάϑους ἐπιτελοῦνται: πάσχοντος γὰρ γίνονταί τινος" 

ὥστε τὰ ἀλλοιούμενα χατὰ πάϑος μεταβάλλει. τὰ ὃὲ χατὰ πάϑος μετα- 

Ν 

15 βάλλοντα φυσιχὰ σώματα πάντα τς εν αὔξησιν. ἔχοντα χαὶ μείωσιν: τά 
ρυτὰ χαὶ τὰ ἁπλᾶ σώματα χαὶ ἁπλῶς, 20 

\ ~ Lg , \ \ 

τε γὰρ τῶν ζῴων σώματα χαὶ τὰ = 

ὅσα χατὰ πάϑος μεταβάλλει. εἰ “by fed υὲν ἀλλοιούμενα σωματιχῶς 
αὔξεται χαὶ μειοῦται, ὃ write αὔξεται μιήτε μειοῦται, τοῦτο οὐχ ἀλλοιοῦται" 
οὐδὲ γὰρ χατὰ πάϑος μεταβάλλει. χαὶ χατηγοριχῶς δὲ οὕτως" τὰ χατὰ 

20 πάϑος ἀλλοιούμενα αὔξεται χαὶ μειοῦται" τὸ Ὁ ΤῸ} σῶμα οὐχ 2% 

αὔξεται οὐδὲ μειοῦται" τὸ χυχλοφορητιχὸν ἄρα σῶμα οὐχ ἀλλοιοῦται χατὰ 
πάϑος. χαὶ μᾶλλον οὕτως μοι δοχεῖ συνάγειν 6 ᾿Αριστοτέλης, χαὶ τὸ συμ- 

πέρασμα ἀναλλοίωτον οὕτως συνάγει ὡς χατὰ πάϑος μὴ ἀλλοιούμενον. 

᾿σημειωτέον δέ, φησὶν ὃ ᾿Αλέξανδρος, ὅτι ἢ λέξις οὐχ ὡς ἀναγχαία, ἀλλὰ 30 
ε 

χατὰ τὸ εὔλογον εἴρηται. οὔτε γάρ, εἰ ἐν τοῖς πάσχειν πεφυχόσιν αἱ 
b} 

no σι 

σ \ “¢ VY δ >] ~ > ~ v > \ 

ἕξεις peta πάϑους, ἤδη χαὶ ἐν τοῖς ἀπαϑέσιν ἀναγχαῖον, οὔτε, εἰ τὰ 

ἀλλοιούμενα αὐξόμενα χαὶ μειούμενα δρῶμεν ἐν τοῖς map ἡυῖν, εὔλογον 
χαὶ χαϑόλου, εἴ τι ἀλλοιοῦται, τοῦτο αὔξεσϑαι. εἰ μὲν γάρ; if ἀλλοιοῦται. 35 

\ ae! αὔξεται χαὶ μειοῦται. ety ὃ λόγος ἔ) τι εἰ ὃ μή, οὔ. ἀλλὰ 

80 χαὶ ἐν Κατηγορίαις, Pie αὐτὸς ὃ ᾿Αριστοτέλης εἶπεν, ὅτι οὔτε αὔξεσϑαι 
ἀναγχαῖόν ἐστι τὰ χατὰ πάϑος χινούμενα οὔτε μειοῦσϑαι. ὧν μὲν γάρ, 

φησὶν ὁ ᾿Αλέξανδρος, τῇ οὐσίᾳ τῇ χατὰ τὸ εἶδος ἔστι τι ἐναντίον χαὶ τοῖς 40 

Τ᾿ δος 3 post ὥσπερ del. γὰρ E? ἀγεννήτου Ἐῶ, sed corr. φησῇ 270225 
4 οὕτως AC: οὕτω c et seq. ras. 1 litt. E 6 ἀλλοιώμενον A TO — μεταβάλ- 
λον (7)] bis Ὁ 8 ποιοτήτων ὁ μόνον om. Ee 9 ὡς ὅταν D 10 ϑερμός] 
—pés in ras. E} ὡς ὅταν D γένηται] corr. ex γίνεται A 11 6] om. D 

τὰ] supraser. D! 12 φησι] 270828—29 χἂν] καὶ ec ἡ ἕξις CD ἡ τον 

ϑεσις Ο 11 μὲν om. D 18 ἀλλοιοῦται] -οὔ- 6 corr. D! 20 οὐχ] οὐδὲ 

21 ἄρα om. D 22 συναγαγεῖν Ec 25 οὔτε c: οὐδὲ ADE 21 χαὶ far 
μενα] bis E: corr. E? ὁρῶμεν om. D 28 τι] seq. ras. i litt. E 30 εἶπεν] 

15222 αὐξάνεσϑαι Ec 32 Ἀλέξανδρός φησι E: ὁ Ἀλέξανδρος φησί c τῇ] καὶ τῇ D 
ἔστι] seq. ras. 1 litt. E tt] tt τὸ E 

CO TE — ,, νὰ. ν 
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15 

25 

4 ΄ ~ > \ ‘ ? > ‘4 2 ‘4 wv ia ~ 4 , 

πάϑεσιν, ταῦτα διὰ μὲν τὴν χατ᾽ οὐσίαν ἐναντίωσιν ἐσται ὁμοῦ μὲν γενητά 810 
‘ , ΄ ~ ait 7* ΄ 4 , ei >\ . Δ ΄ a 

χαὶ φθαρτὰ; ὁμοῦ. δὲ ταὔξητα te χαὶ Beers διὰ δὲ τὴν χατὰ πάϑος ἀλ- 

λοιωτά: ὅσα δὲ μηδεμίαν ἔχοντα χατ᾽ οὐσίαν ἐναντιότητα ἐν ποιότησίν 
i i i 

ἐστιν ἐχούσαις ἐναντίωσιν. ταῦτα ἀγένητα ὄντα χαὶ ἀναυξῆ οὐδὲν χωλύσΞξ'! 45 

ἀλλοιοῦσϑαί τε χαὶ οὕτως πάσχειν. σημειωτέον δέ, φησί, χαί, ὅτι | οὐ 52a 

διὰ τὸ μηδὲν ἐναντίον εἶναι αὐτῶν τῇ συμβεβηχυίᾳ ποιότητι ἀναλλοίωτα 

ὑτὰ δείχνυσι" χαίτοι ἐχρήσατο ἂν αὐτῷ, εἰ οὕτως ᾧετο, ὥσπ rep χαὶ ἀγένητα 

ξίχνυ τῷ μηδὲν εἶναι ἐναντίον. χαὶ τοῖς ἔγουσι, φησίν, ἄποιον ᾿Αριστο- 
Ἁ , 

τέλην τὸ πέμπτον σῶμα héyew χαὶ ἐντεῦϑεν δειχτέον, ὅτι μὴ ἴσασιν, ἃ ὅ 

λέγουσιν" εἰ γὰρ ἄποιον ἔλεγεν αὐτὸ εἶναι, ῥᾷστον ἣν αὐτῷ ἐντεῦϑεν Osten, 

ὅτι ἀναλλοίωτον: ὃ γὰρ μὴ τὴν ἀρχὴν ἔχει ποιότητα, οὐδ ἂν χατὰ ποιύ- 

τῆτα μὲ ταβάλλοι. ἐπ τεσημηνάμην δέ, φησί, τοῦτο ὑπὲρ τοῦ δεῖξαι, ὅτι, 

χἂν συμβαίνῃ τὸ μετὰ τὸν ἥλιον σῶμα χυχλοφορητιχὸν ϑερμαινόμενον ὑπὸ 10 
ῃ 

τῆς τοῦ Ἡλίου περιφορᾶς διαπέμπειν τῷ ὑπ᾽ αὐτὸ σώματι τὴν ἀπὸ τῆς 
5 

, in) v ~ ~ 

ἐχείνου χινήσεως γινομένην Depp. βότητα, οὐδὲν ἄτοπον ἐπιφέρεται τῇ τοῦ 

χυχλοφορητιχοῦ σώματος οὐσίᾳ οὐ ὖ γὰρ πάντως τὸ ἀλλοιούμενον φϑαρτόν; 

ἀλλ ὅσα χατ᾽ οὐσίαν οἷά τε μετο τπβδλλοῖν: τοιαῦτα δέ, ὧν τῇ οὐσίᾳ χαὶ 15 

τῷ εἴδει ἔστι τι ἐναντίον. ὡς γὰρ αὐτὸς ἔγει, ἀπαϑὲς ἐχεῖνο πάσης 

ϑνητης ὃυσ σχερείας; ἀλλ οὐχ ἁπλῶς ἀπαϑές" οὐ γάρ, εἰ τῷ συμβεβηχότι 

τινὶ ἐναντίον τι εἴη: ἤδη χαὶ αὐτῷ ἀνάγχη ἐναντίον τι εἶναι. τὰ γοῦν 

ἄστρα χρῶμα μὲν ai εἰ δὲ πᾶν ae a sahil ἢ μέλαν ἣ μιχτόν, εἴη 20 

ἂν ἢ ἐναντίον τι αὐτῷ τῷ χρώματι ἢ ἐξ ἐναντίων τὸ χρῶμα αὐτῶν συγ- 

χείμενον, GAN οὐ διὰ τοῦτο φϑαρτὰ τὰ daca ὅτι set wh ἐν τῇ οὐσίᾳ αὐτῶν 

τὸ χρῶμα: ταῦτα τοῦ ᾿Αλεξάνδρου λέγοντος αὐτῇ σχεδὸν τῇ λέξει πρῶτον 

μὲν ἐφιστάνειν ἀξιῶ, εἰ ὁ ᾿Αριστοτέλης οὕτω σπηρῶς ὥς ἐν τῇ τοιαύτῃ Tpay- 2 

υατείχ συνελογίζετο χαὶ παραλόγως, χἂν χατὰ τὸ εὔλογον οὗτος εἰλῆφϑαί 
wv 

φησιν αἰδούμενος. ἔπειτα Parent οἴυαι, ὅτι ὃ ᾿Άριστοτ ἔλης οὐ πᾶσαν αλ- 

λοίωσιν ἀποφάσχει τῶν οὐρανίων: οὐ γὰρ δὴ χαὶ τὴν τελεσιουργὸν εἰς 

ἄλληλα μετάδοσίν τε χαὶ μετάληψιν, ἀλλὰ εἰν χατὰ πάϑος, ἥτις πολλάχις 80 

μέν. εἰ χαὶ χατὰ συμβεβηχός, ἀλλὰ χαὶ αἰτία γίνεται αὐξήσεώς τε χαὶ 

io ξηραινόμενα χαὶ πάσχοντα τὸ τῆς ξηρότητος πάϑος χαὶ 

μάλιστα χατὰ  Bubeaw ἢ χαὶ ἔτι μᾶλλον κατὰ ἕξιν μειοῦται, χαὶ τὰ ὕγραι- δῦ 

youeva τῇ προστιϑεμένῃ ὑγρότητι αὔξεται, οὕτως δὲ καὶ τὰ μὲν πυχνού- 

μενα μειοῦται, τὰ 63 μανούμενα αὔξεται. πλὴν κἄν μὴ ὡς 
yee ι 

ρεῖται, ἀλλὰ συνεδρεύει πάντως τοῖς ἀλλοιωτιχοῖς πάϑεσιν ἢ BUENO: χαὶ 

 μείωσις, οὐ μέντοι πάσῃ ἀλλοιώσει" δῆλον γάρ, οἶμαι, ὅτι xal τὰ οὐρά- 40 

1 πάϑεσι DEc 2 χαὶ (pr.)] ἢ E 4 ὄντα om. E: post dvav§7 colloc. K*e 

ἀναύξητα Ἐπ χωλύει Ebe 5 te om. D 6 εἶναι ἐναντίον Ebe 7 δείχνυ- 

» DE 8 ἐδείχνυ τῷ] ἐδείχνυντο A 8. 9 ᾿Δριστοτέλη E 12 μεταβάλοι Ὁ 

οἰ οβπδηβ ὰ E: corr. E? 13 συμβαίη Ec 18 ἔστι seq. ras. 1 litt. E 

αὐτὸς om. Ὁ 20 τι (pr.) om. Ec τι ἐναντίον ¢ τι AE: del. E?: om. Db 

23 ταῦτα Ὁ 25 οὕτως Ec τοιαύτῃ] αὐτὴ A 32 ἣ om. Ec 94. pavod- 

μενα] μαραινόμενα καὶ 34. 35 ϑεωρῆται Ὁ 35 ἀλλοιωτοῖς E 



τ 

SIMPLICII IN L. DE CAELO I ὃ [Arist. p. 270225) 113 

via σώματα δρᾷ εἰς ἄλληλα χαὶ μεταδίδωσιν ἀλλήλοις τῶν οἰχείων ἀγα- 52a 

Dav ἄλλοτε ἄλλων χατὰ τοὺς διαφόρους σχηματισμούς. ὡς γὰρ ἣ σελήνη 
φαίνεται ἄλλοτε xat ἄλλο τι τῶν ἑαυτῆς μερῶν δεχομένη τὸ ἡλιαχὸν φῶς 

\ \ Lg \ ree | , ed \ , DT v Ὁ» "ὦ 

KATA τὰς διαφόρους πρὸς αὐτὸν στάσεις, οὕτω χαὶ πάντα εἰς ἄλληλα ὃρᾷ, 45 

~> 

5 χἂν ἀφανεῖς cle αἱ τοιαῦταί εἰσιν ἀλλοιώσεις. δῆλον γάρ, οἶμαι, τοῦτο 

τὰ τῇδε ἀποτελεσμάτων: ἄλλοτε γὰρ ἄλλων αἴτια γίνε- 52d 
j 

χαὶ ἐχ τῶν εἰς 
ται ἐχεῖνα χατὰ τοὺς διαφόρους αὐτῶν σχηματισμοὺς χαὶ τὰς ὃ διαφόρους 
συ ΒσεΙς, χαὶ οὔτε ἐπὶ τῆς ἜΗΝ: αὔξησις 7 μείωσις φαίνεται γινομένη 

μετὰ τῆς τοιαύτης ἀλλοιώσεως χαίτοι οὕτως ἐναργοῦς οὔσης οὔτε ἐπὶ τῶν 5 

10 ἄλλων ἀστέρων, πλὴν ὅταν ἀπόγειοι ἢ περίγειοι γίνωνται" τότε γὰρ διὰ 
~ » 7 Cay 

τὴν πρὸς ἡμᾶς ἀπόστασιν διάφορον οὖσαν διάφορον ἡμῖν ἔχοντες φαίνονται 
μέγεϑος. οὐδὲ γάρ εἰσιν αἱ μεταδόσεις αὗται παϑητικαί, ἀλλὰ τελεσιουρ- 
τοί: συνυπάρχειν γὰρ ἐχεῖ δύναται χαὶ τὰ ἐναντία: ἐνταῦϑα μέντοι διὰ τὴν 10 
ἀπ᾿ ἀλλήλων διάστασιν μὴ πεφυχότα συνυπάρχειν ἀλλήλοις ἀφανίζει ἄλ- 

15 ληλα χαὶ διὰ τοῦτο παϑητικῶς Ops. ὁ μὲν γὰρ σίδηρος ὑπὸ πυρὸς ϑερ- 

πος χαὶ παϑητιχῶς ἀλλοιωϑεὶς οὐχέτι yee δύναται χαΐτοι agen 15 

χατὰ φύσιν ὑπάρχων, διότι χατὰ τὸ πάϑος ἐν 
ἀλλοιοῦταί πως ὑπὸ τῶν ἡλιαχῶν ἀχτίνων χαὶ διαπέμπει τὸ φῶς 

τὸ ἡἥλιαχόν, ἀλλὰ μετὰ τῆς οἰχείας ἰδιότητος: οὐ γὰρ μετέβαλ 
> if 9.᾿“ ig > / > > / \ ΠῚ 

90 οὐσίας αὐτῆς ἢ ἀλλοίωσις, GAN ἐτελείωσε μόνον τὰς ὑπαρχούσας δυνάμεις. 20 

χαλῶς γὰρ λέγει χαὶ Μέλισσος, ὅτι “τὸ τριχὶ μιῇ μυρίοις ἔτεσιν ἐτεροῖον 

ὥστε. εἰ χαὶ ἀλλοιοῦσϑαι λέγει τις τὰ πος. ὕπ᾽ ἀλλήλων, μὴ χατὰ 

πάϑος γίνεσθαι λεγέτω τὴν ἀλλοίωσιν ταύτ Ὧν ἀλλὰ τελεσιουργύν, ὡς χαὶ 2% 

95 Ψυχὴ ἂν ἀλλοιοῦσϑαι λέγοιτο ἐνθεάζουσα. τὸ γὰρ πάϑος χατὰ μεταβολὴν 
οὐσιώδους γίνεταί τινος: διὸ χαὶ ἄλλο εἶδος ἀλλοιώσεώς ἐστι τὸ χατὰ πάϑος 
παρὰ τὸ χατὰ δύναμιν. χαὶ διὰ τοῦτο χαλῶς, οἶμαι, ὁ ᾿Αριστοτέλης οὐχ 
ἁπλῶς πᾶσαν ἀλλοίωσιν, ἀλλὰ τὴν παϑητιχὴν ἀποφάσχει τῶν οὐρανίων, 7 3 

πάντως χαὶ αὔξησις χαὶ μείωσις χαὶ γένεσις χαὶ φϑορὰ συνυπάρχει, χαὶ διὰ 
80 τοῦτο τὰς ἀλλοιώσεις, ἃς ἔμελλεν ἀποφάσχειν, εἰς τὸ πάϑος μετέβαλεν εἰπών: 

τοῦ δὲ ποιοῦ at μὲν ἕξεις καὶ διαϑέσεις οὐχ rans τῶν HATA τὰ 
πάϑη γίνονται μεταβολῶν ἣ δὲ χατὰ πάϑος αὐτόϑεν ἔχει τὸ πά- 3 

2 ws] οὐ E: ὥσπερ Εϑς 3 nat] ante t ras. 4 litt. E tt] evan. A 5 ἡμῖν] 
εἰσὶν Ee εἰσιν] ἡμῖν Ec 6 ἄλλων] ἄλλο A 6. 7 γίγνεται E 7 σχηματισ- 

μοὺς αὐτῶν Ὁ διαφόρους αὐτῶν Ee 8 οὔτε c: οὔτε δὲ A: οὐδὲ DE 
9. ἐναργῶς Ab 10 ἄλλων om. D 11 ἡμῖν] ἡμῖν odcav E φαίνεται A, sed 

corr. 12 οὐδὲ] οὐ A γάρ] m. sec. E 13 δύνανται Ec 15 tod πυρὸς Ec 

17 to om. A 18 ἀλλοιῶται Ὁ διαπέμπῃ Ὁ 19 μετέβαλλε E, sed corr. 

21 τριχὶ μιῇ K?: are τριχῆ μιῇ E: τρισχιλίοις ἢ D; cf. Simplic. in Phys. p. 111,23 

Diels 22 ὀλεῖται ADE et Simplic. in Phys. 1. 1.: ὄλοιτο ὁ παντὶ] corr. eX παρ- 

όντι E? 24 λέγω ce ἀλλὰ Ὁ: ἀλλὰ τὸ AE: ἀλλὰ κατὰ τὸ ς 25 ἂν D: om. 

AEc 27 διὰ Db: om. AE 30 μετέλαβεν Ὁ εἰπών] 270228 ὃ] τὰ 

om. ὁ cum Arist. vulg. 32 γίγνονται ¢ ἡ ADb: εἰ Ec 

Comment. Arist. VII Simp!. de Caelo. 5 
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Dos. χαὶ προελϑὼν δέ, ὅτι οὕτως ἀναλλοίωτον ὡς ἀπαϑὲς εἶπεν, ἐδήλωσε 52b 

διὰ τοῦ “ual ἀναλλοίωτον χαὶ ἀπαϑές ἐστι τὸ πρῶτον τῶν σωμάτων". 
ὥστε τῷ ᾿Αλεξάνδρῳ τὸ μὲν ἀλλοίωσιν ἐν τοῖς οὐρανίοις ἀπολιπεῖν χατὰ 
τὸν ᾿Λριστοτέλην συγχωρητέον, ὡς χαὶ ποιότητος ὑπαρχούσης ἐχεῖ, οὐ 40 
μέντοι saad anal τὴν ἀλλοίωσιν συγχωρητέον xat αὐτόν: οὐ yap ἂν σι 

ἐσπούδασε διὰ τοῦ ἀπαϑοῦς ἀποδεῖξαι τὸ ἀναλλοίωτον. χαὶ χρὴ τοῦτο τῇ 
ἀποδείξει προσεννοοῦντα τὸ ἀναγχαῖον eee Opav: ta γὰρ μεταβλητιχῶς 
πάσχοντα τῶν χατὰ φύσιν σωμάτων χαὶ αὔξεται“ χαὶ μειοῦται χαὶ γίνεται 40 

χαὶ φϑείρεται, οὐ μέντοι τῷ ἀλλοιοῦσϑαι αὔξεται ἣ μειοῦται, ἀλλ᾽ ἔστι 

10 μὲν | ἐν τοῖς ἐπιχήροις ἄμφω, λόγον ὃὲ ἔχοντα οἰχεῖον" διόπερ ἐν Κατη- 53a 
γορίαις 6 ᾿Αριστοτέλης εἶπεν, ὅτι οὔτε αὔξεσϑαι ἀναγχαῖόν ἐστι τὰ χατὰ 
πάϑος χινούμενα οὔτε μειοῦσϑαι: οὐ γὰρ τῷ λόγῳ τοῦ πάϑους αὔξεται ἢ 
μειοῦται, χἂν ὑπάρχῃ πάντως τὸ αὔξεσϑαι ual μειοῦσϑαι τοῖς πάσχουσιν 5 

ἊΝ 

μεταβολιχὴν ἔχουσι φύσιν. πῶς ὃὲ τὰ χατ᾽ οὐσίαν ἔχοντα ἐναντιότητα 
15 ταῦτά τ αὔξεσϑαι χαὶ μειοῦσϑαι 6 ᾿Αλέξανδρος χαὶ γίνεσϑαι χαὶ φϑεί- 

pe colar, εἴπερ τῇ οὐσίᾳ οὐδέν ἐστιν ἐναντίον πλὴν τῆς στερήσεως αὐτῆς, 
ἦτις τὸ ὁραστήριον οὐχ ἔχει, ἀλλὰ τὸ ἐπιτήδειον μόνον ὑποτίϑησιν, χαὶ 10 

rh c 2F ε ? ΄ 

eer τὸ rosy ao ὡς ποιούσης, ἀλλ᾿ ὡς μετὰ ταύτην χαὶ ὡς ἐξ 
SQ 

΄ . t -) μ᾿ 5 ‘ \ ¢ 4 , id 

πιτηδείου πρὸς αὐτό; εἰ οὖν οὐ μόνον ἐξ ἐναντίου. ἀλλὰ χαὶ ὑπὸ ἐναντίου 7 Or Oy 

~ 

20 γένεσις, ἢ δὲ ἐναντίωσις ἐν ταῖς Baca: ϑεωρεῖται, δῆλον, ὅτι χατὰ τὰ πάϑη 
τῶν ποιοτήτων χαὶ αἱ γενέσεις χαὶ at φϑοραὶ συμβαίνουσιν χαὶ αἱ αὐξήσεις 15 

χαὶ μειώσεις. τῶν γὰρ στοιχείων χατὰ τὰς ποιότητας εἰς ἄλληλα μετα- 
βαλλόντων ταῦτα συμβαίνει, μεταβάλλει δὲ δρῶντα εἰς ἄλληλα χαὶ πά- 

Fle sp J > ΄ σ , \ \ \ 2 B) ) 

σχοντα ὑπ᾽ ἀλλήλων: ὥστε τρόπον τινὰ χατὰ συμβεβηχὸς εἶναι τὴν χατ 

οὐσίαν μεταβολὴν τῇ κατὰ τὰς ποιότητας ἀχολουϑοῦσαν, διότι μεταβάλλειν 20 τῷ or 

μὲν χυρίως χαὶ προσεχῶς ἀνάγχη On’ ἐναντίου, τῇ δὲ οὐσίᾳ ἐναντίον οὐχ 
Vv 34 \ ΄ Ν > , [4 A ΄ > 

ἐστιν, ἀλλὰ ταῖς συμπληρούσαις τὴν ODOLAY ποιότησι" χαι ταὐυτῇ XAT 

> eZ ε ἔ ΄ σ ~ > > 7 c , > ΄ - > 
οὐσίαν ἢ μεταβολή, ὅτι τῶν χατ᾽ οὐσίαν ὑπαρχόντων ἐστί. χαλῶς οὖν 

χαὶ ἀχριβῶς ὃ ᾿Αριστοτέλης τὰ Tea A ἀλλοιούμενα ταῦτα χαὶ χατ᾽ τῷ co 

30 οὐσίαν πάσχειν φησίν: ἐπιτεινόμενον γὰρ τὸ πάϑος μεταβολὴν πάντως ποιεῖ rot i 
τῶν τὴν οὐσίαν συνιστώντων στοιχείων: χαλῶς δὲ thy χατὰ πάϑος ahhor- 
MSY τῶν οὐρανίων ἀπέφησεν ἀρχεσϑεὶς τοῖς προαποδεδειγμένοις. εἰ γὰρ 

\ \ γ 5 i“ Ld \ rf 

τὰ πα πως ἀλλοιούμενα χαὶ χατ᾽ οὐσίαν πάσχει γινόμενα χαὶ φϑειρό- 80 

μενα χαὶ αὐξόμενα χαὶ μειούμενα, δῆλον, ὅτι τὰ τούτων ἐξῃρημένα χαὶ 

85 τῆς παϑητιχῆς ἀλλοιώσεως ὑπερανέχει" ὥστε xat τὸ ϑερμαίνεσϑαι ὑπὸ τοῦ 
σαν V5 ΄ ~> ’ 2 
ἡλίου τὰς μετ᾽ αὐτὸν σφαίρας χαὶ διαπέμπειν εἰς ta τῇδε τὴν ϑερμότητα 80 

2 διὰ τοῦ] 270 02 3 ἀπολείπειν Ec 4 ᾿Δριστοτέλη E: corr. E? 9 μειοῦται 
ADb: φϑείρεται Ec 10. 11 ὁ Ἀριστοτέλης ἐν Κατηγορίαις Ec 11 εἶπεν] 15222 
13 πάσχουσι DEc 14 ἐναντίωσιν Ac 15 γίγνεσϑαι DE 17 ὑποτίϑησι DEc 
18 τὸ γινόμενον] προσγιγνόμιενον E 20 ἐναντιώσεις E, sed corr. ποιότητες E: 

corr. E? ϑεωροῦνται E 21 συμβαίνουσι DEc αἱ (tert.) om. A 25 τῇ] 

corr. ex thy E? 27 ποιότησιν Ee 28 ἐστί] seq. ras. 1 litt. E 29 6 om. A 

91 δὲ] δὲ χαὶ Ec 32 el) corr. ex ob A? 90 τὸ om. Ὁ 90 τὰς] mut. in 

τὴν A? pet αὐτὸν] in ras. D! σφαίρας] mut. in σφαῖραν A® 
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λεγόμενον ὑπὸ tod ᾿Αλεξάνδρου προσεχτιχῶς ἀχουστέον παϑητιχὴν μέν τινα 53a 
ϑέρμην οὐδαμῶς ἐχεῖ συγχωροῦντα συμβαίνειν: πάντως γὰρ ἂν ἠχολούϑει 
χαὶ χατ᾿ οὐσίαν μεταβολή" τελεσιουργὸν 6& χαὶ ζῳοποιόν τινα χαὶ συνυπ- 
ἄρχουσαν ταῖς χατὰ φύσιν ἕξεσιν ἐχείνων τὴν ὑπὸ τοῦ ἡλίου μετάδοσιν 40 

σι ῥητέον, ἀλλ᾿ οὐ μεταβλητιχὴν αὐτῶν, ὥσπερ τὴν χατὰ πάϑος ἀλλοίωσιν" 
χαὶ γὰρ χαὶ ἐνταῦϑα παϑητιχῶς ὃ ἀὴρ τὴν ζῳογόνον τοῦ ἡλίου δεχόμενος 

ροίας, ἀλλὰ καὶ τὰς τῶν ἄλλων οὐρανίων παϑητιχῶς ὑποδέχεται τὰ τῇδε. 4 
> \ 3 s\ \ > , ae ee G ee AN ΕΣ ΤΑ > See Or) 7 ᾷ \ 

εἰ δὲ ἀπαϑὲς τὸ οὐράνιον πάσης ὕνητῆς δυσχερείας ἐστί, δῆλον, ὅτι χαὶ 
10 πᾶν πάϑος τοῖς ϑνητοῖς | ὑπάρχον dvatvetars ὥστε χαὶ τὴν ϑερμότητα 53d 

ταύτην τὴν παϑητικήν, ἥτις ἐπιτεινομένη χαὶ τὴν οὐσίαν διαλύει, μἢ προσ- 
GEV αὐτῷ WITS τὸ εἶδος ὅλως τὸ τοιοῦτον γενεσιουργὸν ὑπάρχον. ὥστε, 
Ι ‘ | ie) . 

et μὲν τοῦτο μόνον πάϑος λέγεται, τὸ γενεσιουργὸν πᾶν Talos ὡς τοι- 5 ‘ | ? 
~ δὶ , ~ ~ p) ‘ , 

οὗτον ὃν ἀποφάσχεται τοῦ οὐρανοῦ" ef δὲ ἔστι τι χαὶ τελεσιουργὸν πάϑος 
id Oo \ - > ~ , U4 ” Vv Rs aN P] id “4 f= 

15 λεγόμενον, ὃ xal τῷ οὐρανῷ προσήχει, ἄλλος ἂν εἴη περὶ ἐχείνου Anyos. 
Ἃ > , >\ ΄ ay » 2 ~ > , ¢ rc ΄ 

χἂν ἐναντία δὲ χρώματα ἣ ἄλλας ποιότητας ἐν τοῖς οὐρανίοις ὑπόϑηταί 
5 - 

τις, οὐχ ἂν εἴη φϑαρτὰ ἐχεῖνα διὰ τὸ συνυπάρχειν ὁμονοητιχῶς axe 
~ 
ι τὰ 10 

5 ’ (+ Vv ἐς ΄ Ἁ CA oat = a na PND © ἢ) ΤᾺ 

ἐναντία. ὡς εἴρηται πολλάχις, μὴ στασιάζοντα" διόπερ ovds παῦητιχὴν 

ἔχει τὴν εἰς ἄλληλα δρᾶσιν καὶ πεῖσιν, ὅτι μηδὲ μεταβάλλειν ἄλληλα 

90 βούλεται. 

). 9100: Διότι μὲν οὖν ἀΐδιον χαὶ οὔτε αὔξησιν ἔχον οὔτε ] f} ¢ 
σ φϑίσιν ἕως τοῦ φανερὸν ex τῶν εἰρημένων ἐστίν. 

σώ τος ὅτ ao ν eine αὖτε γένεσιν EYEL UTTE 3. ay χαὶ ὅτ οὔτε MUATOS, ὅτι ἀΐδιον, εἴπερ PITS γένεσιν ἔχει μὴητε φῦοραν, χαὶ OTL οὔτε 
΄ 

τῷ σι R cy wvy a a - 
< Φ ce A [0] ec oo παι = a - — Ms SS @ a ° = ° ce a Φ Se) on @- ΩΣ < ~ R eames QL —2 a oO R Aa os < Mv a A - ~~ R τοῦ Ἔ Os ὩΣ a o - 

χαὶ ἀναλλοίωτον χαὶ οὕτως ἀναλλοίωτον ὡς ἀπαϑές. gust γὰρ od 
‘ " 

ἄτην ἔδοξε τελευταῖον προσϑεῖναι τὸ ἀπαϑές. GAN ὡς πάντων τούτων 30 | 9 

χατὰ πάϑη συμβαινόντων. τὸ δὲ εἴ τις τοῖς ὑποχειμένοις πιστεύει 
c , » ε δ ΄ 

λέγοι μὲν ἂν χαὶ τὰς πρώτας ὑποϑέσεις, ἐξ ὧν αἱ ἀποδείξεις συνήχϑησαν, 
- ς 

80 περὶ ὧν χαὶ Πλωτῖνος εἶπεν “Apts 
εἴ τις αὐτῷ τὰς ὑποϑέσεις τοῦ πέμπτου παραδέξαιτο σώυατος᾽᾽. ἐντεῦϑεν., 25 

ry aS ‘ 3 

oO S Ox 

ἐφ 

οἶμαι, λαβὼν αὐτό λέγοι 63 ἂν ὕπο © is χαὶ τὰ λήμματα πάντα, ἐξ ὧν 

on (η΄ αἱ ἀποδείξεις συνήχϑησαν. μήποτε οἰχειότερον ἀχούειν ὑπόϑεσιν τὴν 
ΓΔ ‘ 

ἔγουσαν, ὅτι τῇ χύχλῳ χινήσει οὐχ ἔστιν ἐναντία χίνησις, καὶ ὅτι τὰ γι- ) 

35 νόμενα χαὶ φϑειρόμενα ἐξ ἐναντίων γίνεται χαὶ ἱ ἰς ἐναντία φϑείρεται" ταύ- 80 [0] 

1 χἀχουστέον Α 6 ὁ ---παϑητιχῶς (7) om. E thy D: τὸ A Cwoydvov 

om. ¢ 6.7 γόνιμον ϑερμότητα δεχόμενος c 10 ὑπάρχων E 12 μήτε] fort. μηδὲ 

15 ὃ] ᾧ E 16 δὲ] corr. ex ἃ E? ὑπόχειται A 18 οὐδὲν Α 19 πεῖ- 
σιν Db: ποίησιν AEe εἰς ἄλληλα ὁ 25 ἐστι] seq. ras. 1 litt. E 30 πρότινος 

E: corr. ἘΠ εἶπεν) XXXVII 2 οὐδὲν] οὐδὲ yap A Ol παρεδέξατο E 

32 ὧν] hine rursus inc. B f. 65r 33 τὴν oxdvesty ¢ 39 γίνονται Ὁ 

φϑείρονται Ὁ 

85 
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" ΄ ΄ , ᾿ 5] 4... ἦῳ ΄ ΄ ‘ \ ~ 

tas γὰρ ὡς ὑποϑέσεις λαβὼν ἐξ αὐτῶν πάντα συνεπεράνατο τὴν μὲν νῦν HBb 

μέλλων ἀποδειχνύναι, τὴν δὲ ἐν τοῖς Φυσιχοῖς ἀποδεδειγμένην. 

P.27004 "Eotxe δὲ 6 τε λόγος τοῖς φαινομένοις μαρτυρεῖν ἕως 80 
τοῦ ἀδύνατον γὰρ ἄλλως. 

, ~ ‘ ‘ ~ "» ζ , , c~ ΄ o 

Δύο ταῦτα πρὸς τὴν τῆς ἀληϑείας πίστιν ἡμῖν συμβάλλεται ὅ τε | 

ἀποδειχτιχὸς λόγος χαὶ ἢ χοινὴ τῶν ἀνθρώπων πρόληψις ἤτοι ἢ ἀπὸ τῆς 
αἰσϑήσεως ἐνάργεια: χαὶ συμφωνούντων μὲν αὐτῶν χαὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν 40 

φυσιχῶν πραγμάτων ἐξ αἰσϑήσεως ἐχόντων τὴν ἀπόδειξιν ἀναμφίλεχτος 7 
΄ 

πίστις γίνεται, διαφωνούντων 62 ἀπορία τις περιλείπεται. εἰχότως οὖν 
10 μετὰ τὰς ἀποδείξεις χαὶ τὴν ἀπὸ τῶν φαινομένων παράγει πίστιν, ἥ τισιν 

χαὶ τοῖς γε πλείστοις χαὶ ἀρχεῖ πρὸς τὸ οὕτως ἡγεῖσϑαι, “τρεῖς δὲ τὰς 45 

ἀπὸ τῶν φαινομένων ἐπάγεται μαρτυρίας, μίαν μὲν τὴν ἀπὸ τῆς τῶν οὐρα- 

νίων | παρὰ τοῖς ἀνϑρώποις ὑπολήψεως, δευτέραν ὃὲ τὴν ἀπὸ τῆς αἰσϑή- 54a 
σεως χαὶ μνήμης τῆς περὶ αὐτῶν, χαὶ τρίτην ἀπὸ τοῦ ὀνόματος αἰϑέρα 

15 χαλούντων αὐτόν. τὸ ὃὲ πρῶτον εἰς δύο διαιρεῖ 6 ᾿Αλέξανδρος εἴς τε τὸ 
πάντας ἀνυρώπους ἡγεῖσθαι ϑεοὺς εἶναι χαὶ εἰς τὸ τὸ ϑεῖον ἐν τῷ ἄνω ὅ 

τόπῳ ὑπολαμβάνειν. “εἶναι δέ, φησίν, ἀμφότερα 6 λόγος ἔδειξε. χαὶ ὅτι 
ἔστι τὸ ϑεῖον: ὁ γὰρ ἀγένητον χαὶ ἄφϑαρτον χαὶ ἀναυξὲς χαὶ ἀπαϑὲς δείξας 
τι σῶμα λόγος χαὶ πρότερον τῶν ἄλλων ἁπάντων χαὶ τελειότερον. οὗτος 

\ c 

20 εἶναι ϑεοὺς χατεσχεύασέν te χαὶ ἀποδέδειχεν. ἀλλὰ χαὶ ὃ τοῦτο δείξας, 10 
΄ ᾿᾽ \ ΄ \ \ \ ΄ ~ \ ΄ σ > 

φησιν. εινᾶι TO χύχλῳ χαὶ περι το μεσὴν τοῦ πᾶντος χινηουμξνην. OTL ὃν 

~ (ἶ ἌΝ eee en ReaD ὅτο ἥν Ὁ ΑΝ ξανὰ ͵ ἊΣ 
τῷ GVO τοῦτο EOTL, χατεσχευᾶσε. TAUTA μὲν ὁ λέξανδρος. »ἡπὴτε Oe 

νῦν thy περὶ τοῦ εἶναι ϑεοὺς ὑπόληψιν μαρτύρεται πάντων ἀνθρώπων, ὅτι 
πάντες ἀνῦρωποι, ὅσοι νομίζουσιν εἶναι ϑεούς, διά τε τοὺς Ἵππωνας χαὶ 15 

25 Διαγόρας χαὶ εἴ πού τινες ἐν ἀγνώστοις ἡμῖν τόποις εἰσὶ τοῦτο δυστυχοῦν- 
- of δ᾽ οὖν νομίζοντες πάντες τὸν ἄνω τόπον τῷ ϑείῳ ἀποδιδόασιν. 

ἀλλ οὐχ ἐχ τοῦ σῶμα τοιοῦτον εἶναι ϑεοὺς εἶναι κατεσχεύασεν 6 ᾿Αριστο- 
ἔλης, εἰ μὴ ἄρα ὡς ϑεῶν ὄντα ὀχήματα" ἐπεί, ὅτι εἰσὶ ϑεοὶ αἰώνιοι νοεροί, 20 

>) 

i 
ἐν τῷ ὀγδόῳ τῆς Φυσιχῆς ἀχροάσεως ἔδειξε χαὶ ἐν tots Μετὰ τὰ φυσιχά. 

30 χαὶ τὸ ὡς τῷ ἀϑανάτῳ τὸ ἀϑάνατον συνηρτημένον ἐπὶ τοῦ τόπου 
χαὶ τοῦ οὐρανίου σώματος ἀχούει ὃ ᾿Αλέξανδρος ὡς τούτου ὄντος τοῦ ϑεοῦ, 
χαὶ τὸ ἀδύνατον γὰρ ἄλλως οὕτως ἀχούει, ὅτι ἀδύνατον τὸν ἄνω τόπον 90 

2 Φυσιχοῖς] 11 3 δὲ om. c 6 ἡ (alt.)] suprascr. ἘΠ 7 ἐνέργεια B 

10 ἥ Eb: 7 ABD τισιν ABD: τις ἦν E: τισι E? 11 καὶ (pr.) Eb: ἢ ABD 

zai (alt.) ABDE(b?): del. E?: om. c (fort. scr. ἣ πᾶσιν ἢ τοῖς γε πλείστοις καὶ) 12 ἐπά- 

yet CD 14 τρίτη AC: τρίτον BDE 15 τε] supraser. B 18 ἔστι] seq. ras. 

1 litt. E 19 tt DEb: τὸ ABe 20 χατεσχεύασέ BDE te om. D zat (pr.) 

om. B 21 φησί Ac εἶναι τὸ] εἶναι E: τὸ εἶναι ὁ χαὶ DE: χαὶ τὸ AB: om. 6 

χινούμενον ἕν D 22 ἐστι] seq. ras. 1 litt. E χατεσχεύασεν E: corr. E? 20 πάν- 

τῶν τῶν D ὅττι A 24 “Ἵππονας E: corr. E? zat om. AB 25 ἐν] ἂν A 
ἰσὶν οὕτω ὁ 27 οὐχ] supraser. Ἐ3 σῶματα (!) τοιαῦτα ¢ 29 ὀγδόῳ] cap. 6 ε 

ἔδειξεν αὶ Μετὰ τὰ φυσικὰ] A 6 31 ὡς] ὡς ἐπὶ AB 92 οὗτος Β 
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> , ΡΝ ἊΨ 
ϑεῖον εἶναι ὄντος ἐχεῖ ϑεοῦ. χαὶ τοῦτο μὲν ἀληϑές: ἀϑανάτῳ δὲ τῷ 54> ϊ ι 

Ved ἀϑάνατον τὸ οὐράνιον σῶμα συνηρτῆσϑαί φησι χαὶ οὐ τὸν τόπον" 
χαὶ ἀδύνατον ἄλλως, τουτέστι μὴ τῷ αἀϑανάτῳ τὸ ἀϑάνατον συνηρ- 
τῆσϑαι. τὸ ὃὲ πάντας χαὶ οὐχ “HAAyvas μόνους ἀλλὰ χαὶ βαρβάρους φυ- 

5 σιχήν τινα δείχνυσιν ἐν ταῖς ψυχαῖς τὴν τοιαύτην ὑπόληψιν. 30 

ὝΥ > v ν , ~ ) 

p. 270010 Εἰΐπερ οὖν ἔστι te ϑεῖον, ὥσπερ ἔστιν ἕως τοῦ εἴρηται 

χαλῶς. 

Κανταῦϑα ὃ ᾿Αλέξανδρος τὸν συλλοῚ συν οὕτως προάγει εἰ ἔστι τι 
ϑεῖον, τουτέστιν εἰ εἰσὶν. ϑεοί, χαὶ τὰ ὑφ᾽ ἡμῶν εἰρημένα Le TOD χυχλο- 3d 

10 ieee σώματος το χαλῶς" ἀλλὰ μὴν εἰσὶν theol ἀΐδιοί τε χαὶ 
\ c 

ἐν τῷ ἄνω τόπῳ χαὶ πάντα, ὅσα eater χαὶ τὰ OG ἡμῶν oe Se 

~ 
o -υ υένα περὶ τὴς πρώτης οὐσίας εἴρηται χαλῶς. μήποτε δὲ a 

εἰσὶν ϑεοὶ᾽ εἶπεν, GAN εἰ ἔστι τι ϑεῖον σῶμα, τοῦτό ἐστι τὸ ἄτι φορη- 40 
/ \ ~ Vv x 5 ~ Ἁ J ¥ \ ὯΝ Vv 

τιχόν, “OL χαλῶς εἴρηται περὶ αὐτοῦ τὰ εἰρημένα. τὸ δὲ εἴπερ οὖν χαλῶς 

15 ἐπέστησεν ὃ ᾿Αλέξανδρος, ὅτι παρασυναπτικῷ Zoe, διὰ τὸ ἐναργές. εἰ 

γάρ εἰσιν ἐγχόσμιοι ϑεοί, a ὡς δεδειγμένον χαὶ ἐναργὲς ἀφῆχεν, ἔστι 
τι ϑεῖον σῶμα τὸ ἐξημμένον αὐτῶν: εἴπερ οὖν ἔστι τι ϑεῖον σῶμα ile Labs) 

χαλῶς τος τὰ περὶ τοῦ χυχλοφορητιχοῦ σώματος ὡς τούτου ὄντος τοῦ 45 

ϑείου, ὡς ἐδήλωσεν χαὶ ἢ χοινὴ τῶν ἀνθρώπων πρόληφις. 

20 Ρ. 7001 Συμβαίνει δὲ τοῦτο καὶ διὰ τῆς αἰσϑήσεως ἱχανῶς. ὅ40 

Δευτέραν ταύτην τὴν πίστιν τοῖς ἀποδεδειγμένοις προστίϑησιν περὶ τοῦ ὅ 
i | i i 

ἀγένητόν τε χαὶ ἄφϑαρτον χαὶ ἀπαϑὲς εἶναι τὸ χυχλοφορητιχὸν σῶμα" 

ἔστι δὲ ἢ ἀπὸ τῆς αἰσϑήσεως τῆς τε ἡμετέρας ual τῆς παραδεδομένης 
ἡμῖν ἄνωϑεν, ἀφ᾽ οὗ μνῆμαι τῶν τὐϊδήτων παρεδόϑησαν. ἤχουσα ὃὲ ἐγὼ 

25 τοὺς υὑὲν Αἰγυπτίους ἀστρῴας τηρήσεις οὐχ ἐλαττόνων ἑἕξήχοντα τριῶν 
μυριάδων ἐτῶν ἀναγράπτους ἐσχηχέναι, Βαβυλωνίους δὲ ἑχατὸν χαὶ τεσσα- 10 

"άχοντα WAL τεσσάρων μυριάδων. ἀπὸ. δὴ τοσούτων γρόνων, AO ὧν ἴστο- 
i Lh | οἱ ? T 

far παρεδόϑησαν οὐδὲν ἱστόρηται τῶν περὶ τὸν οὐρανὸν ἀλλοίως ἔχον I Ι | ᾧ 
\ \ ~ v \ \ > \ ~ > / ” 5 

πρὸς τὰ νῦν οὔτε περὶ τὸν ἀριϑῦμὸν τῶν ἀστέρων οὔτε περὶ μέγεϑος αὐτῶν 
\ > 

30 7] χρῶμα οὔτε περὶ τὰς χινήσεις τὰς ἀποχαταστατιχάς. τὸ ὃ 

1S ξ 

sy 
ξ ἐν τοσού- 15 

2 td] xal τὸ 6 corr. D! συνηρτημένον B οὐ om. ὁ ὃ τοῦτο ἐστὶ Β 

4 τὸ δὲ] διὸ Ὁ 5 τινα ἔχειν ec ἔχοντας τὴν Ὁ 8 προσάγει E 9 εἰσὶ ΒΗ Ες 

τοῦ] τὸ ὁ 10 εἰσὶ BDEe 12 εἰ om. E 13 εἰσὶ BDEe 14 εἴπερ] corr. 

ex eizev E οὖν ABb: οὖν οὐ Ec et D sed od del. 15 ἔοικεν E 16 ἔστι] 

seq. ras. 1 litt. E 17 αὐτῶ B 19 ws om. E ἐδήλωσε BDE! 

21 δεύτερον ς τὴν om. D προστίϑησι BDEc 23 ἔστι] seq. ras. 1 litt. E 
τε om. Ὁ 20 Βαβυλωνίους] ---οὺς in ras. E! 27 δὴ om. E: δὲ E*e ante to- 

sheers τ ἢ ; 
oplas ἀφ᾽ ὧν ἘΣ: ἱστορίαι ; σούτων add. τῇ E: τῆς E? 27. 28 ἱστορία ἀφ᾽ ὧν Εἰ: tot 

ag ὧν ε 28 οὐδὲν} corr. ex οὐδὲ Α΄ 29 μεγέϑους E: corr. ἘΠ 
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2 = 

τοις ἔτεσι μηδὲν παραλλάξαν, ἀλλ᾽ ἐν τῇ ἀχμῇ τῇ ξαυτοῦ τυγχάνον ἀεὶ 54d 

πῶς δυνατὸν ἀχμάζον φϑαρῆναι; ἤδη γὰρ ἐσχάτας εἶναι τῷ χόσμῳ ταύτας 
τὰς ἡμέρας οὗτοί φασι. χαίτοι, oluat, καὶ τὸ μίαν ὥραν ἐν ταυτότητι μέ- 

Pepe ΕΥ Mon ΤΠ ΡΒ Ὡς ΕΝ δ νον ἀπαραλλάχτῳ δῆλόν ἐστι γενέσεως χαὶ φϑορᾶς ἐξῃρημένον: τὸ γὰρ 90 
5 γενόμενον πᾶν ἐν ἀρχῇ τινος χρόνου ἐξ ἀτελοῦς ἀρξάμενον εἰς τελειότητα 

τὴν ἑαυτοῦ χαὶ τὴν ἀχμὴν προχόπτον ὁρῶμεν, χαὶ οὕτως ἀπὸ τῆς ἀχμῆς 
εἰς παραχμὴν ὑποφερόμενον φϑείρεται: τὸ ὃὲ πάντα τὸν συνεγνωσμένον 
ἀνθρώποις χρόνον ἐν ταυτότητι μεῖναν O7hov ἐστι γενέσεως χαὶ φϑορᾶς 2% 
ἀπηλλαγμένον χαὶ μήτε γινόμενον μήτε φϑειρόμενον. ἔσχατον δὲ οὐρα- 

10 νὸν τὸ χυχλοφορητιχὸν εἶπε σῶμα ἀντιδιαστέλλων αὐτὸ πρὸς ὅλον τὸν 
“ > \ \ “Ἐπ 7 σ 7 σ > δ» ΄ χύσμον οὐρανὸν χαὶ αὐτὸν χαλούμενον. ὅρα δέ, ὅτι, otc ἄν ἄλλος ὡς 

ἐναργεστάταις ἀποδείξεσιν ἐχρήσατο, τούτοις αὐτὸς ὡς πίστεσιν χρῆται 
~ \ \ 3 ς bed 

WETA TAS ATOOELCELS. 30 

p- 270016 "Eotxe δὲ xat τοὔνομα παρὰ τῶν ἀρχαίων παραδε- 
ν 15 δόσϑαι ἕως τοῦ ὀνομάζει γὰρ αἰϑέρα ἀντὶ πυρός. 

r 3 iA Ἁ SA, ΄ Ἁ 5 A ~ J La em, Τρίτην πίστιν πρὸς thy ἀιδιότητα προσάγει τὴν ἀπὸ tod ὀνόματος 3 
i ὃ τοῦ 

- , ~ 5" A ~ > , a / a7 ΝᾺ ec. »} 

τοῦ μέχρι νῦν ἀπὸ τῶν ἀρχαίων παραδοϑέντος. δύο δὲ ἡμῖν ἀπ 
μι [4 ΑΝ 2 ΄ \ a ~ ~ { [4 2 , > 4 ‘ fa ὀνόματος ἐχφαίνει περὶ αὐτοῦ τῶν ϑεμένων ἐννοίας" αἰϑέρα yap αὐτὸν 
προσηγόρευσαν χαὶ ὡς ἀχρότατον χαὶ πάντων ὑπερίδρυμένον τῶν ὑπὸ σε- 

20 λήνην στοιχείων, ὧν ἕχαστον ἰδίῳ τινὶ χεχλήχασιν ὀνόματι, ἐξαιρέτως 
τὸν οὐρανὸν τῷ τοῦ αἰϑέρος τιυνήσαντες τὸ ἄχρον χαὶ ὑπερανέχον δηλοῦντι 40 

\ ~ rae ae 2 \ ΄ , \ ς ΄, > ΄ \ v χαὶ τῶν Oo Eavtov λεπτότατόν te xat xatapwratov. ἐμφαίνει δὲ tov- 
XN A ϑ ιν ~ \ S/d 5 a DENCY , x \ > / γομα χαὶ τὸ ἀεὶ ϑεῖν τὴν ἀΐδιον αὐτοχίνησιν ἐνδειχνύμενον χαὶ τὴν ἀιδιό- 

THTA τῆς ὑποστάσεως συνεμφαῖνον. βουλόμενος δὲ δεῖξαι wh μόνους τού- 
τῷ σι 

\ 2) / \ > \ /_w~ , \ Dla / ~ 7, = τοὺς τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἀπὸ tov ϑεμένων τὸ ὄνομα μέχρι νῦν ταύτην 45 
ἐσχηχότας τὴν δόξαν πλεονάχις φησὶν εἰς | τοὺς ἀνθρώπους ἀφιχνεῖσϑαι 55a 

\ PLAN ΄ Ἃ ΄ ΄ eX > ΄ ~ Qs σ 
τὰς αὐτὰς δόξας, xdv γένηταί ποτε μεταξὺ διαλείμματα. δῆλον δέ, ὅτι 

τὰς ἀληϑεῖς πολλάχις ἀφιχνεῖσϑαι δόξας τὰς αὐτὰς οἰητέον: μένουσα γὰρ ἣ 
τῶν πραγμάτων φύσις χαὶ τοὺς πρ ΄ 557 > ΄ > ΄ Φ ὃς ὀλίγον ἀποπλανηϑέντας ἐπανάγει ὃ 

80 πάλιν πρὸς ἕαυτήν, at δὲ ψευδεῖς δόξαι ἀύριστοί τε οὖσαι χαὶ ἀορίστως 

1 μηδὲν] corr. ex μηδὲ A? ὃ χαὶ τὸ] ras. 7 litt. E 4 ἀπαραλλάχτως BA*be 

6 αὐτοῦ B 7 τὸ] tov B 7. 8 ἀνθρώποις συνεγνωσμένον χρόνον c 8 χρόνον 

ἀνθρώποις E υἦναν A, sed corr. 8. 9 ἐστι γενέσεως χαὶ φϑορᾶς ἀπηλλαγμένον 

χαὶ D, om. ABEbe 9 γενόμενον ABe 12 πίστεσι BDe: πίστωσιν E 14. 15 δια- 

δεδόσϑαι Ee 16 προσάγει DEb: μετάγει AB 18 ἐμφαίνει Ec 19 ἱδρυμένον 

E: corr. E? 20 χεχλημένον B ἐξαιρέτως Bb: ἐξαιρέτῳ DE, A? 21 τῷ] 

corr. ex τὸ E? 23 αὐτοχίνησιν ATE: αὐτοῦ χίνησιν A*BDe 24 συνεμφαῖνον 

A: συνεμφαίνει B: συνεμφαίνουσαν DEb μόνους CDEb: μόνον AB 25 ϑεμένων 
ABCD: τιϑεμένων Ebe 27 αὐτὰς] postea ins. Ὁ διαλήμματα B 

28 ἀφιχνεῖσϑαι δόξας πολλάχις CD 29 γραμμάτων E: corr. Ἐ5 30 ἑαυτὴν] seq. 
spat. 12 litt. E οἷα ἀόριστοι D et e corr. C 
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χινουμένων ψυχῶν γινόμεναι οὐχ οἶμαι ὅτι πάντως ἀναχυχλοῦνται αἱ αὐταί. bbe 
~ oy , ~ 

αἰτιᾶται δὲ τὸν ᾿Αναξαγόραν οὐ χαλῶς ἐτυμολογήσαντα τὸ τοῦ αἰϑέρος 
5 ) o 
ὄνομα ἀπὸ τοῦ attew, 6 ἐστι τὸ xaletv, ual διὰ τοῦτο ἐπὶ τοῦ πυρὸς 10 

~ ce 7 ~ ΄ 

αὐτῷ χρώμενον. εἰ γὰρ ἦν αὕτη τοῦ ὀνόματος ἢ χατὰ φύσιν ἔννοια, χαὶ 

on map fuiv ἂν τὸ πῦρ altho ἐκαλεῖτο: τίς οὖν ἢ χρεία δυσὶν ὀνόμασιν εἰς 
ἑνὸς σημασίαν ἀποχρησάμενον τὸ ἕτερον τῶν σημαινομένων ἐπισχιάσαι; 

᾿Αλλ ἐπειδὴ πάλιν οὗτος ὃ Γραμματιχὸν ἑαυτὸν ἐπιγράφων ἐναργῆ 
σχοπὸν προβαλλόμενος τοὺς ὁμοίους ἕἑαυτῷ πεῖσαι φϑαρτὸν τὸν χόσμον 15 
ὑπολαμβάνειν χαὶ ees ἀπό τινος χρόνου διὰ τοῦτο ve. πρὸς 

10 τοὺς τὸν οὐρανὸν ἀγένητον χαὶ ἄφϑαρτον ἀποδειχνύντας χαὶ πρὸς τὰ εἰρη- 

μένα παρὰ τοῦ ᾿Αριστοτέλους ἐν τούτοις πολὺν ἀναχινεῖ βόρβορον λόγων, 
φέρε, τὸν υὑέγιστον Ἡραχλέα παραχαλέσαντες συνεργὸν ἐπὶ τὴν χάϑαρσιν 20 
τῆς xdmpov τῆς ἐν τοῖς λόγοις αὐτοῦ χαταβαίνωμεν. ““ προϑεὶς τοίνυν ἐν 
ἀρχῇ τὴν ᾿Αριστοτέλους τοῦ ἀγενήτου χαὶ τοῦ γενητοῦ πρὸς τῷ τέλει τοῦ 

15 βιβλίου τῶν σημαινομένων διαίρεσιν ζητεῖ, κατὰ ποῖον τῶν σημαινομένων 
ἀγένητον νῦν ᾿Δριστοτέλης τὸν οὐρανὸν ἀποδείχνυσι, χαὶ γράφει ταυτί, ὅτι 25 

“οὐδὲ οὕτως ἀγένητος ἂν εἴη 6 οὐρανὸς ἣ ὃ χύσμος ὡς τοῦ γίνεσϑαι αὐτὸν 
ἀδυνάτου τυγχάνοντος: ἔστι γὰρ δηλονότι χαὶ τὸ τέλειον τῆς ἑαυτοῦ φύ- 
σεως ἀπείληφεν. οὐχοῦν μία χαὶ μόνη λοιπὸν ὑπόϑεσις λείπεται, εἰ οὐδὲ 

20 οὕτως γενητὸς εἶναι δύναται ὡς ἀρχὴν τοῦ εἶναι ἔχων, xdv μὴ διὰ γενέ- ὃ 

σεως εἰς τὸ εἶναι παρῆχται. ἐπεὶ οὖν τὴν τοιαύτην τοῦ χόσμου γένεσιν 

ἀνελεῖν ὁ ᾿Αριστοτέλης βουλόμενος ἀξιώματι χέχρηται τῷ πᾶν τὸ γινό- 
μενον ἐξ ἐναντίου γίνεσϑαι, ζητητέον, εἰ πᾶν τὸ χατὰ πο γινόμενον ἐξ 

ἐναντίου πάντως ἔχει τὴν γένεσιν ἐν δὴ τούτοις τὸ μὲν οὕτως ἀγένητον 80 
; cy 

ἀδύνατον γενέσϑαι, ὅπερ ἐστὶ τρίτον Supaniacy; ἀποφάσχει. “ἔστι c 

τῷ σι 

, Ww / 

νᾶ of, χαὶ τὸ τέλειον ἀπείληφε,᾽ χαίτοι χαὶ ὁ ᾿Αριστοτέλης πάντω ’ ly | 

ὙΠ: ὅτι ἔστιν, GAR οὕτως ἔστιν ὡς οὐ γενόμενος οὐδὲ ae υὲν ὧν ὃ 
40 @- @ Ww ov « 

? 

\ v , Ὧν, , c , ΄ ~ > > 

uy ὦν. μία οὖν, φησίν, ὑπόϑεσις λείπεται τοῦ ἀγενήτου, εἰ οὐ 
ἀγένητος ὡς ἢ ἁφὴ χαὶ ἢ ἀστραπὴ xal ὅλως τὰ ἐξαίφνης" ταῦτα 

\ , iw TCS ΦῚ \ lal ἌΡ" = Ἃ Nea πες πολι αν εἰν 

80 γάρ ἔστι τὰ ἀρχὴν τοὺ εἰναι EKO; “AV μὴ Ola γενέσεως εἰς TO εἰναι 

πο αρῆχται." ποῖον οὖν τῶν ὑπὸ τοῦ ᾿Αριστοτέλους ἀπαριθμηϊ έντων τριῶν 
. \ ΄ 

τοῦ ἀγενήτου σημαινομένων ἐστὶ τὸ νῦν ζητούμενον: εἰ γὰρ μήτε τὸ ὡς 45 

1 οὐχ ἘΠ: corr. E? at] ὡς AB αὐτὴ B 4 αὐτῷ] αὐτὸ E αὕτη] 

αὐτὴ A?BD: αὐτὴ A! ἡ E: om. D(b): ἦν ABe 7 γραμματικὸς E: corr. E? 

ef. supra p. 49,10 9 ὑπολαμβάνει A χαὶ πρὸς Ec 11 xat εὐ Ὁ 

λόγον DE 18 χαταβαίνομεν E: corr. E! 14. 15 τῶν σημαινομένων διαίρεσιν 

πρὸς τῷ τέλει τοῦ βιβλίου ec 14 πρὸς τῷ τέλει] de caelo I 1] sq. 16 νῦν 6 Ec 

τὸν οὐρανὸν om. D 17 οὐδὲ] δὲ Ὁ οὗτος E: corr. ἘΠ γίγνεσθαι E 

19 οὐδὲ εἰ AB 90 ὁ τῷ corr. in οὕτω Ὁ: ἀγέννητος ΑΒ ἀρχῆς E: 
corr. E? 20. 21 γεννήσεως B 23 γίγνεσθαι E γενόμενον ὁ 25 ἀπο- 

φάσχει)] andy” A: ἀπόφασις Β 26 χαὶ (alt.)) supraser. D! 27 οὐ om. B 

γενόμενον E 29 οὕτω γενητὸς Ὁ τὰ] καὶ Β 30 τὰ] τὴν Β εἶναι (alt.)] 

εἰ Ὁ 
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ἐξαίφνης μήτε τὸ ὡς ἐνδεχόμενον μὲν γενέσθαι μήπω δὲ Ἱενόμενον μήτε [δε 
. © bi aA ‘ ? la σ 

τὸ ὡς ἀδύνατον γενέσϑαι (σαφῶς yap οὗτος λέγει, ὅτι οὐδὲ ὡς τοῦ γί δδυ 

νεσῦαι αὐτὸν ἀδυνάτου τυγχάνοντος μάτην, ἧς λέγει; προέϑετο ζητεῖν), 
χατὰ ποῖον τοῦ ἀγενήτου σημαινόμενον τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ διαιρεϑέντων ἀγέ- 

5 νητὸν τὸν χόσμον φησὶν ὃ ᾿Αριστοτέλης; χαὶ ὅρα, ποίαν ὑπόϑεσιν λείπεσϑαί 5 

φησιν, εἰ οὐδὲ οὕτως γενητὸν ὡς τὸ ἐξαίφνης, τουτέστιν εἰ οὕτως ἀγένη- 

τον" τὰ γὰρ ἐξαίφνης ἐν τοῖς ἀγενήτοις τέϑειχεν 6 ᾿Αριστοτέλης: χαὶ 
δῆλον, ὅτι οὕτως ἀγένητον εἶναί φησι τὸν οὐρανὸν ὡς τὰ ἀδύνατα γε- 

γέσϑαι, GAN οὐχ ὡς τὰ ἀδύνατα ὁπωσδήποτε ὑποστῆναι, ὡς ἐνόμισεν 10 
, id \ \ Qs \ LA IN ἢ a ’ F326 .} , ao 10 οὗτος, (ὡς TH) τὰ δύο χαὶ δύο ἀδύνατον εἶναι τρία γενέσϑαι: οὐ γάρ, ὅτι 

διὰ γενέσεως οὐ δύναται τοῦτο ὑποστῆναι, ἀληϑὲς εἰπεῖν, ὅτι ἀδύνατον 
γενέσϑαι, ἀλλ᾽ ὅτι ὅλως τῶν ὄντων οὐχ ἔστιν. dpa οὖν F ὁποῖος (dv) 
ἀνὴρ οὗτος εἴη φρενήρης μηδὲ τὰ τοιαῦτα διαχρίνειν δυνάμενος χαὶ τολ- 15 

μῶν ἀντιλέγειν πρὸς ᾿Αριστοτέλην, μηδὲ τὸ προτεϑὲν ὕπ᾽ αὐτοῦ δυνηϑεὶς 
15 ἰδεῖν τοῦ ἀγενήτου Bupa ΟΠ ΕΝΟΥ χαὶ μαχόμενος πρὸς αὐτό; δρᾷς γοῦν, ὅτι 

τὴν τοιαύτην τοῦ χόσμου eae τος νομίζει τὸν ᾿Αριστοτέλην τὴν ὡς 

ἀρχὴν. τ εἶναι ἔχουσαν, xdv μὴ διὰ γενέσεως εἰς τὸ εἶναι παρῆχται, 20 

are ἐπὶ τῶν Ἐπ: ἧς ἔστιν ἰδεῖν, καὶ τό γε τοιοῦτον τὸ ἀρχὴν τοῦ εἶναι 

ἔχον, κῶν μὴ διὰ ieee ws εἰς τὸ εἶναι παρῆλθεν, οὐ μόνον ὡς ἀγένητον 
20 6 ̓Αριστοτέλης χατὰ τὸ gine τοῦ ἀγενήτου πον ἀπηριϑμνήσατο, 

ἀλλὰ χαὶ ἐὰ γενητὸν χατὰ τὸ πρῶτον τοῦ γενητοῦ, ὅτε ee γεν, “εἴτε γινό- 2% 
μενον εἴτε ἄνευ τοῦ γίνεσϑαι ὁτὲ μὲν ὃν ὁτὲ ὃὲ uy Ov”. χἄν οὗτος οὖν 
ἀγνοῇ, πρὸς τί τὴν ἀντιλογίαν ποιεῖται, ἰστέον, ὅτι ἀγένητον τὸν οὐρανὸν 

> 4 NY: , 2 3/> v σ > ΄ ‘ ~ 

δ ᾿Αριστοτέλης χαὶ ἀφϑαρτόν φησιν ὡς ἀΐδιον ὄντα, ὅπερ ἐσήμανεν διὰ τοῦ 
, , ~ 3 s 3 > Μ (ἐσ ὃ.“ ν σ' 25 τρίτου σημαινομένου τοῦ ἀγενήτου, ἐν οἷς ἔλεγεν “ἕνα δέ, εἴ τι ὅλως 80 

σ eA \ εν ΦΑΣΊΝ δὲ la} \ ΄σ 3 4 ἀδύνατον το ὥστε ὁτὲ μὲν εἶναι ὁτὲ δὲ μή," χαὶ οὕτως ἀδύνατον, 
ὡς μὴ ἄληθες εἶναι εἰπεῖν, Ot: γένοιτο ἄν" τοιοῦτον δέ ἐστι τὸ τ πρύ- 

τερον μὲν μὴ ὃν ὕστερον δὲ ὃν χαὶ πάλιν αὖϑις μὴ Ov, GAR ἀεὶ Ov. ye 
\ 5) 5 , \ ~ ΄ y \ ΄ x o ᾿ς νητὸν γὰρ ἀφορισάμενος χατὰ πρῶτον τρόπον ν΄ εἴ τι μὴ πρότερον ὃν ὅστε- 3d 

80 pov ἔστιν ἢ δύναται ὅλως γενέσϑαι εἴτε διὰ παρατάσεως μεταβάλλον εἰς 
τὸ εἶναι ἐχ τοῦ μὴ εἶναι εἴτε ἐξαίφνης τοῦ προτέρου χαὶ ὑστέρου μέρη 

1 ἐνδεχόμενον) δεόμενον Β υήπω --- γενέσϑαι (2)] mg. E? γενόμενον] γεγονὸς Ec 

2 αὐτὸς Ec 2.3 ylyvectar Ee 5 τὸν] εἶναι tov Ὁ ὅρα] evan. A: 

πάλιν B 6 εἰ (alt.) om. B 7 τέϑηχεν E: τέϑνηχεν B 8 ὡς ta] ὥστε B 
10 ὡς τὸ addidi: om. ABDEbe γενέσϑαι τρία Ὁ ὅτι] εἴ τι D 12 dpa 

scripsi: ἄρα ABDE: ὅρα ο ὁποῖος} corruptum ἂν addidi: utigue b: om. ABDEc 
14 ᾿Αριστοτέλη E: corr. E? προστεϑὲν BE: corr. E? 15 γοῦν om. ὁ 

16 "Αριστοτέλη BE: corr. E? 18 τοιοῦτον D: τὸ τοιοῦτον ABEc τὸ OM. ὁ 

post ἀρχὴν add. δηλονότι E*e 19 ἔχουσαν E: corr. ἘΠ παρῆλϑεν] παρῆχται 

ὅπερ Ἐς 21 ὅτε --- γίνεσϑαι (22) om. Β ἔλεγεν] 280015 21. 22 γωηνόμε- 

νον ὁ 22 γίγνεσϑαι c 23 ἀγνοεῖ A 24 φϑαρτὸν AB: corr. m. rec. A 

ἐσήμανε BDEe 25 σημαινομενομένου E ἔλεγεν] 28011 26 μὲν ὁτὲ B 

28 μὴ (pr.) om. B 29 ἀφορισάμενος] 2800 14 sq. 30 7] εἰ Ὁ μεταβαλὸν 
A: μεταβὰν Β 
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χρόνου δηλοῦντος, χαὶ φϑαρτὸν ad πάλιν τὸ τούτῳ ἐοιχός, ὃ πρότερον ὃν 55b 
v - ied » >) Vv Ἃ ὉΠ \ v. LW J 

ὑστερῶν Ἢ οὐχ ξστιν ἢ οὐυναται τὴ εἶναι. ELTE OLA παρατάσεως ειτε ξαίῳ DVIS 40 

> \ δ 3. , ΒΡ τ gata ee ane λέγει τὸν οὐρανὸν χαὶ ἄφϑαρτον ὡς 

τῆς τοιαύτης "Δ Sle γενέσεως χαὶ les χαὶ πρὸς τὴν τούτου ἀπό- 

προτάσεσιν, ὡς εἴρη σι δειξιν δυσὶν yo7, ι πρότερον; τῇ τε λεγούσῃ, ὅτι 
> 

é 
Se it 

τὸ ἤροντο ξ eats Teresa? χαὶ εἰς ἐναντίον φϑείρεται, χαὶ τῇ As- 45 

Ἰούσῃ, ὅτι τῇ χύχλῳ χινήσει οὐχ ἔστιν ἐναντία χίνησις. πρὸς τὰς | dbo ὅθι 

οὖν ταύτας ἀντειπεῖν οὗτος προϑέμενος πρὸς πρώτην ἀντιλέγει τὴν προτέραν" 

χαὶ ὅσα υὲν εἰπεῖν ἴσχυον πρὸς τὴν νόησιν τῆς ᾿Αριστοτέλους περὶ τούτων 

10 ἐννοίας, εἴρηται πρότερον: ἐξ ἐχείνων δὲ ῥᾳδίως, οἶμαι, καὶ τὰς τοῦδε 
~ » a, > , > / Vv γι lf σ e \ ἜΝ Γ΄ 

τοῦ ἀνδρὸς ἐνστάσεις διαλύειν ἔστι. λέγει τοίνυν, ὅτι ὃ μὲν ᾿Αριστοτέλης ὅ 

( 

Nie , ΣΡ Ν >? » > Ye \\ am / ΄, > π / 

χαὶ ὃ τούτου ἐξηγητὴς ᾿Αλέξανδρος ἐπὶ τῶν apes ναντίων ἀληϑεύειν 
\ la \ 5 , 5 5 [4 / as ξ΄ > \ 

βούλονται τὸ τὰ ἐναντία ἐξ ἐναντίων γίνεσϑαι, ἕτεροι δέ τινες ὡς ἐπὶ στε- 

ρήσεως χαὶ εἴδους ὑγιαίνειν φασὶ τὴν ὑπόϑεσιν. χαὶ ὅτι μὲν οὐδὲ ἐν 

15 τούτῳ τὰ ὑπὸ τοῦ τὐριστοτεχοῦς λε τς γινώσχει, δηλοῖ λέγων αὐτὸς 10 

eee ὅτι ϑουσιχὸν γίνεται οὐχ ἐχ ee πλὴν οὐχ ex παντός, 
GAX ἐξ ἀμούσου. χαὶ τὸ ἡρμοσμένον ἐξ ἀναρμόστου γίνεσϑαι χαὶ τὸ ἀνάρ- 
μοστον ἐξ ἡρμοσμένου, χαὶ φϑείρεσϑαι τὸ ἡρμοσμένον εἰς ἀναρμοστίαν χαὶ 15 

ταύτην οὐ τὴν τυχοῦσαν, ἀλλὰ τὴν ἀντιχειμένην" διαφέρει δὲ οὐϑὲν ἐφ 

90 ἁρμονίας εἰπεῖν 7 τάξεως ἣ συνθέσεως. πῶς οὖν οὗτος τὸν ᾿Αριστοτέλην 

φησὶν ἐπὶ τῶν χυρίως ἐναντίων τὸν περὶ τῆς γενέσεως λόγον ποιεῖσϑαι 
Χ > ate, — ΓΑ = . ~ ’, Set) = ari ome, as im an Ua ry ὗ 

χαὶ ἐν τῷ πρώτῳ τῆς Φυσιχῆς βιβλίῳ, ἀφ οὗ ταῦτα παρεϑέμην ἐγώ ; 20 

ὅτι μέντοι χαὶ ἐχ τῶν χυρίως ἐναντίων, δῆλον, χαὶ οὐκ ἔδει περὶ τούτου 
μαχρολογεῖν οὐδὲ ἀνοητότερα τῶν πρόσϑεν ἐπεισάγειν, χαίτοι μηδὲν αὐτῶν 
a 7 ΄, \ a ~P Oo \ b) \ a) 8 \ ὮΝ 

δεόμενον. προϑέμενος γὰρ δεῖξαι, ὅτι τὸν οὐρανὸν ᾿Αριστοτέλης φησὶ μηδὲν τῷ σι 

ἔχειν ἐναντίον χατὰ τὸ χυρίως ἐναντίον, τοῦτο δειχνύναι πειρᾶται ἐκ τοῦ 30 
» > ΄ > ΄ ΄ 

στέρησιν ἔχειν ἀντιχειμένην τὸν οὐρανόν. οὐχ ἂν οὖν εἶπεν, φησίν, ὁ “Apt 
3 

στοτέλης μὴ ἔχειν τι τὸν οὐρανὸν ἐναντίον, εἰ ἐναντίον τὴν στέρησιν ἔλε- 

1 φϑαρτὸν)] 280021 sq. 2 ante δύναται del. οὐ E? 3 μεταβάλλοι D: μεταβαλ- 
λον ¢ 5 δυσὶ BDEc 6 γιγνόμενον Ec γίγνεται Ee 8 αὐτὸς Ὁ 

πρὸς πρώτην] πρῶτον c τὴν] πρὸς τὴν ὁ 9 τῆς] τὴν Ὁ περὶ ac: περὶ τῆς 

ABDEDb 10 προτέρων A ῥάδιον c 11 ἔστι] seq. ras. 1 litt. E 

ὅτι om. B 13 βούλεται Ec γίγνεσϑαι Ec 15 τοῦ om. Ee αὐτὸς 6 Ee 

15. 16 Ἀριστοτέλης αὐτὸς Ὁ 16 ὅτι χτλ.] 188>1 sq. γίγνεται Ee οὐχ ἐχ 
ABDE:: suprascr. ἐξ οὐ D!: ἐξ οὐ ¢ 117 γίγνεσϑαι Ec 19 ταύτῃ E: corr. E? 
ἀναχειμένην B διαφϑείρει E: corr. E? οὐδὲν De: οὐϑὲν seq. ras. 9 litt. E 

19. 20 ἐφαρμονία B 20 ἕξεως post ras. ὃ tt B ἢ] καὶ B ᾿Αριστοτέλη E: 

corr. E? 21 περὶ τῆς γενέσεως OM. ὁ 22 πρώτῳ om. ὁ τῆς} περὶ τῆς A: 

περὶ τῆς γενέσεως χαὶ ἐν τῷ πρώτῳ τῆς ὁ πάντα ἐθέμην Β 20 post μέντοι 

rep. χαὶ éx τῶν χυρίως ἐναντίων τὸν περὶ τῆς γενήσεως λόγον ποιεῖσθαι ἐν τῷ πρώτῳ τῆς 

φυσιχῆῇς βιβλίῳ ἀφ᾽ οὗ ταῦτα παρεϑέμην ἐγώ. ὅτι μέντοι E: del. EK? 24 οὐ δεῖ Β 

μὴ δὲ ΑΒ αὐτὸν E: corr. E? 25 ἐπιδεῖξαι B ὃ ᾿Δριστοτέλης B 

20 ἐναντίον ἔχειν Ec 27 οὐχ --- οὐρανὸν (28)] om. E: φησὶν γοῦν οὐχ ἂν εἶπεν “Apr- 

στοτέλης τὸν οὐρανὸν μηδὲν ἔχειν mg. E* et c εἶπε BD 

a 
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γεν. ἀνάγχη δὲ πάλιν αὐτοῦ παραγράψαι τὴν ῥῆσιν διὰ τοὺς ἀπιστήσον- 5ba 
τας, εἴ τις ὅλως οὕτως ἀνόητα γέγραφεν" “el yap ual συγχωρηϑείη, φησί, 30 
τῇ τοῦ οὐρανοῦ χινήσει μὴ εἶναι χίνησις ἐναντία, στέρησιν γοῦν τῆς τοι- 

αύτης χινήσεως εἶναι οὐχ ἀδύνατον: παντὶ γὰρ πράγματι φυσιχῷ ἐν ὑπο- 

5 χειμένῳ τὸ εἶναι ἔχοντι ἔστι τις ἀντιχειμένη στέρησις“ φυσιχὸν δέ τι 
πρᾶγμα χαὶ ἣ χίνησις" ἥ γὰρ πρὸ τῆς χινήσεως καὶ μετὰ τὴν παῦλαν τῆς 8ῦ 

χινήσεως ἀχινησία στέρησις τυγχάνει τῆς τοιαύτης χινήσεως. εἰ οὖν τῇ 
τοῦ οὐρανοῦ χινήσει στέρησιν μὲν εἶναι ἀντιχειμένην οὐχ ἀδύνατον, οὐχ 

ἄρα τὰ χατ᾽ εἶδος χαὶ στέρησιν ἀλλὰ τὰ ὡς ἐναντία παρέλαβεν." ἐν δὴ 
10 τούτοις πρῶτον μὲν πῶς οὐχ ἐπέστησεν, ὅτι οὐχ ἂν ̓ Αριστοτέλης στέρησιν 

Ἂν ~ εἶναι τῆς οὐρανίας χινήσεως cuveympysev, ὅς ye νομίζει δεδειχέναι ἐν 40 
av ~ ~ .] , 3/5 fo . ΄ 

ὀγδόῳ τῆς Φυσιχῇς ἀχροάσεως, ὅτι ἀίδιός ἐστιν ἢ χύχλῳ; εἰ ὃὲ ἦν, ὡς 
οὗτός φησι, χαὶ πρὸ τῆς χινήσεως ταύτης xal μετὰ τὴν χίνησιν ἀχινησία, 
πῶς ἀΐδιος ἢ χίνησις ἦν; δεύτερον δέ, πῶς οὐχὶ τὸ ζητούμενον ὡς ὅμο- 

15 λογούμενον παρέλαβεν: ζητουμένου γὰρ νῦν, εἰ ἀίδιός ἐστιν ὁ οὐρανὸς χαὶ 45 

ἥ τοῦ οὐρανοῦ χίνησις ἢ ἀπ᾽ ἀρχῆς τινος | χρονιχῆς γενόμενος χαὶ 56b 
τέλος ἕξει χατά τινα χρῦναν τοῦ εἶναι, οὗτος ὡς cares χαὶ ᾽Αρι- 
στοτέλει λαμβάνει, ὅτι καὶ πρὸ τῆς χινήσεως ἦν στέρησις αὐτῆς xual μετὰ 

or 
aN Fs ‘A an J ap ~ oOo Xx iA = Ἁ ~ em , Ξ τῷ “, Vv 

τὴν χίνησιν, ἢ ἀγνοῶν, ὅ τι ποτὲ σημαίνει τὸ τῆς στερήσεως ὄνομα. 7, 
ν ΤᾺ σ > 4 VY > ~ ΤᾺ Ψ 3 it > ~ 20 εἴπερ οἶδεν, ὅτι ἀπουσίαν εἴδους ἐν τῷ πεφυχότι ἔχειν αὐτὸ δηλοῖ, ϑαυ- 
αστῷς πως 7 ΧΕ τ ΠΡ τ ἢ ἀνοηταίνων ὃ περὶ τῆς ἀιδιότητος ζητῶν 

Ὁ 

δμολογούμενον ἐπε τ τὸ χαὶ τ ον χαὶ ἑπομένην ἔχειν στέρη- mats 

σιν. οὐ γὰρ δή, οἶμαι, καὶ τοῦτο ἀγνοεῖ, ὅτι τὴν στέρησιν ἀπουσίαν οὖσαν 10 
τοῦ εἴδους ἀδύνατον συνυπάρχειν αὐτῷ χαὶ τοῦ ᾿Αριστοτέλους σαφῶς εἰπόν- 

τῷ σι 

> παν ce > \ dh > , \ \ 5 4 eu \ \ tos ἐν Φυσιχοῖς" ᾿ οὐ (ep geese enean χαὶ TO ἀμούσῳ εἶναι" χαὶ TO 

&: 2 υὲν ὑπομένει, τὸ ὃ οὐχ ὑπομένει" τὸ μὲν γὰρ μὴ ἀντιχείμενον ὑπομένει" 
ἊΝ 

ὃ γὰρ ἄνϑρωπος ὑπομένει τὸ μουσιχόν: τὸ δὲ ἄμουσον οὐχ ὑπομένει. 15 
ν᾿ πῶς οὖν 7 ̓ Αριστοτέλης ἀΐδιον νομίζων στέρησιν ἔχειν ὑπελάμβανεν, ἣ 

~ ἃ 7 fa ~ ec x ΄ 2 Ξ \ ae "ἊΝ ΑΗ ᾿ 

ἀιδίου ζητῶν ὁμολογούμενον hate TO στέρησιν ἔχειν; χαὶ Θ 
Gon 

a Φ wy =| [Ὁ] ἘΣ a ° 

30 εἴπερ τοῦτο ἐνόμιζεν ἀληϑές, ἄλλης ἔτι ἀποδείξεως ἐδεήϑη πρὸς τὸ δεῖξαι 

τὸ σπουδαζόμενον αὐτῷ, ὅτι παραπλησίως αὐτῷ χαὶ 6 οὐρανὸς χαὶ ὃ ὅλος 20 
΄ ’ / > ? b) ~ \ 

χόσμος γεγόνασί te ἀπ’ ἀρχῆς τινος χρονιχῆς καὶ ι 
x ~ ~ , 5 ~ ’ 

σονται. τὰ δὴ τοιαῦτα τῶν παροραμάτων αὐτοῦ μηχύνειν ἐπὶ πλέον ἀναγ- 

1 ῥῆσιν] corr. ex στέρησιν EK? 2 οὕτω E: corr. E? 3 χίνησις E: comp. D: xt- 
νησιν Ac: χίνησι B ἐναντίαν ὁ γοῦν] in ras. E 5 tt om. Ee 6 ἡ 

peta Ὁ 7 ἀκινησία] —ta in ras. seq. ras. ὃ litt. E 8 μὲν om. ὁ 9 we 

om. ¢ 11 οὐρανίου B 12 ὀγδόῳ] Phys. VIII 8 dxpo|axpodcews A 

15 παρέλαβεν A: παρέλαβε B: ἔλαβεν E: ἔλαβε DE*e 16 7 BDb: xai ef ΔΈ: 

nat ἡ E ἀπαρχὴ A 18. 19 zat peta τὴν χίνησιν om. D 20 εἶδεν E: 

corr. E* 20. 21 ϑαυμαστὸν πῶς ὁ 21 ἀνοητένων E: corr. E? 23 ἀγνοεῖς AB 

ὅτι] corr. ex τί ἘΞ“: τί AB 24 τοῦ (pr.) om. A 25 ἐν] ἐν τοῖς Ὁ 

Φυσιχοῖς] 190217 sq. ἀνϑρώπῳ)] avo Ὁ: ἄνω B: τὸ ἀνθρώπῳ ὁ 21 τὸ δὲ] δὲ 
“al τὸ ὁ 31 ὅλος ὁ Ἐς 32 γεγόνασί τε] γεγόνασιν Ee do αὐτοῦ om. Ec 

post μηχύνειν del. ἀναγκάζομαι D 



σι 
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χάζομαι, οὐχ ὅτι πολλῶν δεῖται λόγων εἰς διάλυσιν: χαὶ τυφλῷ γάρ, τὸ 56D τὶ 

λεγόμενον, ἐστι δῆλα: GAN ἵνα μάϑωσιν of διὰ τὰ μεγέϑη τῶν βιβλίων 25 

αὐτοῦ zat πρὸ τοῦ ἀναγνῶναι τεϑαυμαχότες αὐτόν, οἷα ἀγνοῶν οὗτος εἰς 
\ σ Soe Ly a ~ ᾿] , [. cc 

οἵους ἀγῶνας παραποδύεται. τοιγαροῦν wet ὀλίγα “᾿ τὸ dake υχόν᾽ φησί 
ςς ΑΔ Ἁ \ σ Kg bh , 5 ,ὔ ps 

χαὶ τὸ μέλαν χαὶ ὅλως, ὧν ἀντιχειμένων ἐστί τι μεταξύ, ἐναντία που 
9 ἃ rs 

ταῦτα πάντως ἐστίν: εἴδους γὰρ χαὶ στερήσεως οὐδὲν μεταξύ: ἐν τῇ ὕλῃ 30 
\ 7 (J , Ἀ >i PX ΄ [4 led » , , 

{2p τούτων EXATENOV, χαὶ οὐ ὑξεταζὺ TOUTWY ἢ ὕλη. τι YAO; τὸ λευχὸν 

\ , > > ~ oO ΄ Le ἘΞ ΎΝ ΑΝ - - \ ~ ry 
xal τὸ μέλαν οὐχ ἐν τῇ ὕλῃ; τί δέ; μεταξὺ τοῦ λευχοῦ χαὶ τοῦ μέλανος 
a ΄ - ΄ὔ Se ee, 5) \ ΄ ΄ SiN ~ , 

ἢ ὕλη ἐστί; πῶς δέ, εἰ ὃδος ἔστι χαὶ παρατασὶς τις ἀπὸ τὴς τὼ at 

εἰς τὸ εἶδος χαὶ ἀπὸ τοῦ εἴδους εἰς τὴν στέρησιν, οὐχ ἔσται τι μεταξὺ καὶ 35 
\ τούτων, χἂν μὴ ὠνόμασται; πολλὰ δ᾽ οὖν τοιαῦτα εἰπὼν ἘΠΕ Ε δεῖξαι 

τέως, ὅτι οὐχ ἔστιν ἀληϑὲς τὸ ἐκ τῶν χυρίως ἐναντίων εἶναι τὴν γένεσιν, 
yal μετὰ τοῦτο, ὅτι οὐδὲ ὡς ἐκ στερήσεως. χαὶ ὅτι μὲν οὐχ Ex τῶν χυ- 

ρίως ἐναντίων, διὰ πλειόνων οἴεται δειχνύναι, ὧν πρῶτόν ἐστι τοῦτο" ““ε 

μὴ μόνον, φησί, τὰ συμβεβηχότα, ἀλλὰ χαὶ οὐσίαι γίνονται at ἄτομοι, τῇ 
δὲ οὐσίᾳ υνηδέν ἐστιν ἐναντίον, ὡς ἐν ΚΚατηγορίαις αὐτὸς ᾿ἸΑβιστοτελ νης Gt- 

δά 
. "ἡ σχει, πῶς πᾶν τὸ γινόμενον ἐξ ἐναντίου γίνεται; δεύτερον, φησίν, εἰ χαὶ 

\ 

S 

aN ΕἸ ΕΣ ΤΣ a omer ΘΗ υσταν, ἥπο. as τῶν ἀλόγων ψυχῶν ἐστι γένεσις χαὶ. un πᾶν εἰδος ψυχῆς ἀγένητον ὑπάρ- 4 
2 

χει ual ἄφϑαρτον, λεγέτω τις ἣμῖν, ἐχ τίνος ἐναντίου ἢ τοῦ ἵππου ψυχῇ 

χαὶ ἢ τοῦ βοὸς χαὶ ἣ ἑχάστου | τῶν λοιπῶν ἀλόγων ζῴων γεγένηται, ἢ 57a 
εἰς τί πάλιν ἐναντίον φϑειρόμεναι ἀναλύονται. ἔτι δέ, φησίν, ἐναργέστερον 

\ ΄ 

τι 
~ , κως , ~ ~ 

τὸ τοῦ λόγου ψεῦδος φανήσεται τὰ εἴδη τῆς ψυχῆς ἐπισχοπούντων. γὰρ 
ἐναντίον τῷ ϑυμιχῷ; τί δὲ τῷ yevvytix χαὶ ϑρεπτιχῷ χαὶ αὐξητιχῷ χαὶ 

ὀρεχτιχῷ; τρίτον δέ, οὐκ ἐπὶ τῶν οὐσιῶν μόνων, φησίν, ἀλλὰ χαὶ én’ 

αὐτῶν τῶν las ePaper) οὐχ ἀληϑῶς 4 ὑπόϑεσις ᾿Αριστοτέλους ἔχουσα 
φαίνεται: γίνεται γὰρ τρίγωνον χαὶ χύχλος χαὶ τὰ λοιπὰ τῶν σχημάτων, 

χαὶ δῆλον, ὡς οὐδὲν τούτων ἐξ ἐναντίου γίνεται, εἴπερ μή ἐστι σχήματι 10 

σχῆμα ἐναντίον, ὡς χαὶ. αὐτῷ δοχεῖ. ἔτι δέ, φησι; τέταρτον, χαὶ ἐχ 
Ἁ ΄ ~ 

δεξιοῦ ἀριστερὸν γίνεται. ταῦτα δὲ πρός τι χαὶ οὐχ ἐναντία. χαὶ ἁπλῶς, 

φησίν, ἐν ὅσαις τῶν κατηγοριῶν μὴ ἔστιν ἐναντία, δῆλον, ὅτι τὰ ἐν ταύ- 
v Vv ~ ~ 

ταις ἄτομα οὐχ ἐξ ἐναντίων ἔχει τὴν Ἱένεσιν, πέμπτον χαὶ τοῦτο προστι- 15 
> >. Cs cy > ΄ 

ϑείς. ἔχτον δέ, οὐδὲ ἐπ᾽ αὐτῆς τῆς ποιότητος, ἐν ἢ μάλιστα τὰ ἐναντία, 
χαϑόλου ἐστὶν ἀληϑές, ὥς φησιν, οἷον ϑερμοῦ χαὶ Ψυχροῦ, expo0 χαὶ ὑγροῦ" 

΄ 

οὐδὲ γὰρ ταῦτα πάντως ἐχ τῶν ἐναντίων ἀναγχη Ἰϑεῦθαι: εἰ ΠΕ ὃ ἀήρ. 
v Vv Vv 

φησίν, OUTE χρῶμα ἔχξι οὔτε χυμόν, ὡς δηλοῖ τὸ υνήτε δρατὸν αὐτὸν υήτε 20 

2 δῆλον De 3 ἀγνοῶν οὗτος) ἀγνοοῦντες E: ἀγνοῶν ἘΦ 5 ὧν] τῶν Β 

post μεταξύ add. τοῦ Aevxod χαὶ τοῦ μέλανος E που] παρὰ Β 6 γὰρ] δὲ Ac 

7 τῇ τοι B 8 τῇ τὸ Β 9 ἐστί] seq. ras. 1 litt. E εἴ ἡ BE: corr. E? 

LE προστίϑεται E 13 ὡς οὐδὲ AB 16 μὴ δὲ AB Κατηγορίαις] 
3624 αὐτὸς ὁ Ec 17 γιγνόμενον Ec γίγνεται E 24 μόνον Ebe 

25 

o4 

ἡ ̓ Αριστοτέλους Ὁ 

γίνεσϑαι E 35 χρῆμα D τὸ μὴ Ὁ 

26 τρίγονον E, sed corr. 27 δῆλον ὡς om. B ἐναν- 

τίων Ebe γίνεται E ἐστιν E 28 δοχεῖ] 442010 82 ἀπ᾿ B 

- - ὧν 
"ἰὼ es 
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\ δ, a st lad σ ~ ν 

“ξυστὸν εἶναι, μεταβάλλει δὲ εἰς ὕδωρ, ὅπερ χαὶ χρῶμα ἔχει χαὶ χυμόν, 57a 

ἀπὸ ποίων ἐναντίων τῶν ἐν τῷ ἀέρι γρώματός τε χαὶ χυμοῦ γίνεται τὸ 
͵ ' . νυ | 

ἐν τῷ ὕδατι χρῶμα χαὶ ὃ ἐν τῷ ὕδατι yous; χἂν εἰς γῆν δέ, φησίν, ὁ i 8 ad. ἱ . ’ f Py i Neate 
LT Ξταϑαάλλε Ay elec πῦ τὸ ἡτὰ δγτέωη, IAD χαὶ . τὰ ont “9 7.- dhp peraBddder, xdv els πῦρ, ta abcd pytéov. @ ὰ χαὶ χατὰ σῆψιν, φη 

5 atv, ἀέρος γίνεται ζῷα ποιχίλα χρώματα ἔχοντα καὶ χυμῶν διαφοράς" ἐχ 

ποίων οὖν ἐν τῷ ἀέρι ἐναντίων τοῦ ἀέρος μὴ ἔχοντος: τὸ ὃὲ ἐχ τῆς ‘ Ne ᾽ f} 

οἰχείας στερήσεως, τουτέστιν éx tod ἐν τῷ ἀέρι ἀχρωμάτου., γίνεσϑαι συγ- i ‘ ¢ ᾽ 

χωρεῖ. ἐπὶ δὲ τοῦ πυρὸς περὶ τοῦ χρώματος αὐτοῦ ζητῶν, τουτέστι τοῦ 80 
ἘΝ is mal Υ͂ os ΄ 3 Ῥ =k \ Ἅ Pass ν 2 , Ww « Ἁ φωτός, ἢ ἔστι τι, φησίν, ἐναντίον τῷ φωτὶ ἢ obx ἐστιν εἰ μὲν οὖν πὴ 

10 ἔστιν, οὐδ᾽ ἂν ἐξ ἐναντίου τὴν γένεσιν ἔχοι" εἰ δὲ ἔστι, τί ἂν ἄλλο εἴη 
πλὴν τοῦ σχότου; 6 δὲ σχότος στέρησις τοῦ φωτός, ὥς σιν ἐν ἄλλοις 

3 al 

δεδειχέναι, GAN οὐχ ἐναντίον. εἰ δέ τις, φησί, ual συγχωρήσει ἐναντίον 8ῦ 

εἶναι τῷ φωτὶ τὸν σχότον, χαὶ οὕτως οὐδὲν ἧττον εἰ μὴ χαὶ μᾶλλον ὁ 
? , 5 ΄ ὌΝ ἣν , ἢ ~ Ω᾽ ΄ ΄ 

ἐς πο fo Se " ‘ - = Ἀριστοτέλους ἀπελέγχεται λόγος. ὅταν γάρ, φησίν, ἀπὸ τοῦ psd ἡμέραν 

15 πεφωτισμένου ἀέρος παρατριβομένου πῦρ γίνηται, οὐχ ὡς Ex πεφωτισμένου 
δηλονότι γίνε ται, GAX ὡς ἐξ ἀέρος" τοιγαροῦν χαὶ Ex τοῦ νυχτερινοῦ γίνε- 40 

ται. τὸ ἄρα ἐν τῷ γεγενημένῳ φῶς οὐχ ἐξ ἐναντίου γεγένηται. ταῦτα 
. 

τοίνυν ὡς ἀνατρεπτιχὰ τοῦ ᾿Αριστοτελιχοῦ λόγου διὰ πολλῶν στίχων τοῦδε 
. 

τοῦ ἀνδρὸς προαγαγόντος ὀλίγα τῶν ἤδη προειρημένων δέομαι πάλιν εἰπεῖν, 

20 ἐξ ΕΣ οἷυαι, χαὶ ταῦτα χαὶ τὰ ῥηϑησόμενα ὑπ᾽ αὐτοῦ διαλυϑήσεται. 4 

ἀλλ ὅτι μὲν οὐχ ἐχ τῶν χυρίως χαλουμένων ἐναντίων πᾶσαν γένεσιν 6 
᾿Αριστοϊτέλης εἶναι βούλεται, GAN ἐχ τῶν χατὰ εἶδος μάλιστα καὶ στέ- 57> 
ρησιν ἀντιχειμένων ἀπὸ τῶν ἐν τῷ πρώτῳ τῆς Φυσιχῇῆς ἀχροάσεως εἰρη- 
υένων, εἰς ἃ χαὶ τὸν ἐνταῦϑα λόγον 6 ᾿Ἀριστοτέλης ee ἔξεστι μα- 
ϑεῖν τινά μοῦ παραγράφοντος τῶν ἐχεῖ γεγραμμένων" “ληπτέον δὴ πρῶ- ὅ ιῷ or 

, ~ Vv. » 

τον, ὅτι πάντων τῶν ὄντων οὐϑὲν οὔτε ποιεῖν πέφυχεν οὔτε πάσχειν τὸ 
τυχὸν ὑπὸ τοῦ τυχόντος οὐδὲ eee δτιοῦν ἐξ ὁτουοῦν, ἂν μή τις λαυ- 
βάνῃ χατὰ Pig ecg 5 πῶς γὰρ ἂν γένοιτο λευχὸν 2x μουσιχοῦ, πὶ) . 

acer το a τῷ λευχῷ ἢ τῷ μέλανι τὸ μουσιχόν: ἀλλὰ λευχὸν μὲν 10 
Ἃ ~ 

30 γίνεται οὐχ 2x λευχοῦ χαὶ τούτου οὐχ ax παντός, GAR 2x μέλανος ἣ τῶν 

X 

1Y εἰ 

2 ἐναντίων τῶν] bis Ὁ τῶν] corr. ex τῷ A: τῷ Β ἀέρι] —t in ras. E 

χρώματι seq. lac. 8 litt. B te καὶ] τότε B τὸ] corr. ex tw E! 3 thy 
γῆν Ee 4 μεταβάλλῃ DE*e 5 γίγνεται E 6 οὖν τῶν ἐναντίων ἐν τῷ 

ἀέρι Β νὴ] ἐναντίον μὴ Ὁ 7 τουτέστι Ac éx τοῦ Ὁ: om. ABE: τοῦ Ke 

ἀχρωμάτου DEb: ἀ seq. lac. AB γίγνεσϑαι E 8 ζητῶ Ὁ 10. εἴη om. 

ΑΒ 11 σχότους DE? 6] τὸ DE? φησιν om. Ee 12 δεδοιχέναι D 

deinde add. φησὶν E’e συγχωρήσει DE: comp. A: συγχωρήσειεν B: συγχωρήσειε ὁ 

13 τὸ σκότος Ὁ zat (alt.) om. Ὁ 14 ἐπελέγχεται E 15 παραγινομένου AB 

γίνηται E 16 γίγνεται E ἀλλ᾽ --- γίνεται (16.17)] om. E ὡς ἐξ ἀέρος] ἐκ 

seq. lac. 10 litt. B 17 φῶς] πυρὶ φῶς D 20 xat τὰ E*b: ta ABDE? 

διαλυϑήσεσϑαι Ec 22 ἀλλὰ B zat DEe 23 ἀπὸ om. c 24 ἃ GE 

25 ληπτέον wth.) 188431 sq. 26 ἁπάντων ὁ οὐδὲν c 21 γίγνεται ς ἐὰν ς 

27. 28 λαμβάνει EB: corr. E? 28 τὸ λευχὸν Be el] εἰς B: ef μὴ Ὁ: εἰ μὴ 

χατὰ C 29 εἴη om. AB τῷ λευχῷ] τὸ λευχὸν AB: corr. Al 30 γίγνεται ¢ 

οὐχ ἐκ (pr.)] ἐξ οὐ ¢ 
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5 
΄ \ > 2 yas vey 5 b] a ΟΝ IR 26 ΄ γπ 

μεταξύ, χαὶ μουσικὸν οὐχ ἐχ μουσιχοῦ, πλὴν οὐχ ex παντός, GAA ἐξ ἀμού- ὅτν 
Gov ἢ εἴ τι αὐτῶν ἐστι μεταξύ. οὐδὲ δὴ φϑείρεται εἰς τὸ τυχὸν πρῶτον, 
οἷον τὸ λευχὸν οὐχ εἰς τὸ μουσιχὸν, πλὴν εἴ ποτε χατὰ συμβεβηχός, ἀλλ᾽ τὸ τ ητ 

, 5 ? , 

εἰς τὸ μὴ λευχόν; χαὶ εἰς μὴ λευχὸν οὐχ εἰς τὸ τυχόν, ἀλλ εἰς τὸ μέλαν 

τὸ μεταξύ: ὡς δὲ αὔτως χαὶ poustxoy εἰς τὸ μὴ μουσιχόν, χαὶ τοῦτο 
οὐχ εἰς τὸ Eon ἀλλ els τὸ ἄμουσον, ἣ εἴ τι αὐτῶν ἐστι μεταξύ. ὁμοίως 
δὲ τοῦτο χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων, ἐπεὶ χαὶ τὰ μὴ ἁπλᾶ τῶν ὄντων ἀλλὰ σύν- 20 

\ \ > 8 ¥v. ΄ δα Aloe ΟΝ \ \ Panay > ΄ a as 

ϑετα χατὰ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον: ἀλλὰ διὰ τὸ μὴ τὰς ἀντιχειμένας διαϑέ- 

Get ς ὠνομάσϑαι λανθάνει τοῦτο συμβαῖνον: ἀνάγχη γὰρ πᾶν τὸ ἡρμοσμένον 
ς eee pe 

ἐξ ἄνα ἀρμόστου γίνεσϑαι χαὶ τὸ ἀνάρμοστον ἐξ ἡρμοσμένου, χαὶ φϑείρεσϑαι 
\ 

\ > ~ Ay 

τὸ mpepaie ἔγον εἰς ἀναρμοστίαν χαὶ ταύτην οὐ τὴν τυχοῦσαν ἀλλὰ τὴν 9ὅ 
τ δ ὰ fac εἰπεῖν ἢ ταξξεως 7 Q 4 ἀντιχειμένην. διαφέρει δὲ οὐϑὲν ἐφ᾽ ἁρμονίας εἰπεῖν ἣ τάξεως 7 συνῦέ- 

\ \ 

Χ 

σεως" φανερὸν γάρ, ὅτι ὃ αὐτὸς λόγος. ἀλλὰ μὴν χαὶ οἰκία χαὶ ἀνδριὰς 

χαὶ ὁτιοῦν ἄλλο γίνεται ὁμοίως. ἥ τε γὰρ οἰχία γίνεται ἐχ τοῦ μὴ συγ- 

χεῖσϑαι ἀλλὰ διῃρῆσϑαι ταδὶ ὡδὶ χαὶ ὁ ἀνδριὰς χαὶ τῶν ἐσχηματισμένων 30 
ἜΗΝ 

τι ἐξ ἀσχηυοσύνης, χαὶ ἕχαστον τούτων τὰ μὲν τάξις, τὰ δὲ σύνϑεσίς τίς 
, > , σ Ἃ ΄ \ , 

τό ἐστιν ἀληϑές, ἅπαν ἂν γίνοιτο τὸ γινόμενον xat 
ΟΣ εἰ 

ἐστιν. εἰ τοίνυν τοῦ 
, \ , ~ IF 5S 4 ν >] 5 ’ \ \ ’ 

φϑείροιτο τὸ φϑειρόμενον ἣ ἐξ ἐναντίων ἢ εἰς ἐναντία χαὶ τὰ τούτων με- 

ὧν ἐναντίων ἐστίν, ὥστε πάντα ἂν εἴη τὰ φύσει 35 
΄ “3 ΄ = eee J 2 aay: 7) Ne gh wa ν᾿ \ ~ a ~ 

γινόμενα ἣ ἐναντία ἣ ἐξ evavtinv. xal ἥρχει μέν, οἶμαι, χαὶ ταῦτα δεῖ- 
σ ~ \ > \ \ / 4 \ ΄ > , ΄ 

Eat, ὅτι μᾶλλον τὸ εἶδος χαὶ Ἐν στέρησιν ἥπερ τὰ χυρίως ἐναντία χαλού- 

μενα ἀρχὰς τῶν γινομένων χαὶ φϑειρομένων 6 ᾿Αριστοτέλης τύϑησι χαὶ 40 

@y aya τὰ πλεῖστα ἐξ ἐχείνών φέρων, πολλὰ δὲ χαὶ ἐν τοῖς 

ξῆς λεγομένοις τὸ αὐτὸ τοῦτο δηλοῖ.,“βραχὺ δὲ προσχείσϑω χαὶ τὸν ἄναι- 

δέστατον, οἶμαι, χαταιδοῦν: “πόσαι μὲν οὖν αἱ ἀρχαὶ τῶν περὶ γένεσιν 

χαὶ πῶς, εἴρηται" δῆλον, ὅτι det ὑποχεῖσϑαί τι τοῖς ἐναντίοις χαὶ τὰ 
εἶναι. “τρόπον δέ τινα ἄλλον οὐχ ἀναγχαῖον: ἱκανὸν γὰρ ἔσται τὸ ἕτερον 45 τίιαν 

ΓΆΣ at ~ =~ Ss , Nee [ez " ἘΝ ΡΣ, aw ; re 

τῶν ἐναντίων ποιεῖν τῇ ἀπουσίᾳ χαὶ παρουσίᾳ τὴν μεταβολήν. δῆλον, 58a 
σ ἐπ > i“ ~ ΜᾺ ¢ / ΄ 2 nN \ \ τ fae Fie | ΄ 

ὅτι Fj ἀπουσία τοῦ εἴδους ἢ στέρησίς ἐστιν, ἣν μετὰ βραχὺ καὶ ἐπ᾽ ὀνόμα- 

τος εἶπεν ἀντιϑεὶς αὐτὴν τῷ εἴδει. εἰπὼν γάρ, ὅτι μία ἀρχὴ τὸ ὑποχεί- 

1 odx éx (pr.)] 8 od ὃ 2 ἐστιν αὐτῶν E δὴ om. B 3 οὐχ om. E τὸ om. 

AD 4 εἰς τς Ἢ εἰ: τὸ ὃ 5 τὸ (pr.) om. D: ta B ὡς δὲ αὔτως] we 

δὲ αὕτως ΑΒ: ὡς 6° αὕτως D: ὡς δὲ ὡσαύτως E: ὡσαύτως δὲ ο χαὶ (pr.)] καὶ τὸ ¢ 

6 ἔστι αὐτῶν c 7 δὲ] δὲ zat E τούτῳ B μὴ] ἃ μὴ E: corr. E? 

8 διὰ om. E i] mut. in τῷ E? μὴ τὰς om. B 9 ὀνομάσϑαι E: 

corr. E? λαμβάνει Ὁ 10 γίγνεσθαι Ec ἡρμοσμένου] e corr. D! 

12 οὐδὲν ὁ 14 γίγνεται ὁ γίγνεται ὁ 16 διηρεῖσϑαι E: corr. Ἐ" 

ταδὶ ὡδὶ Eb: τὰ δύο ate A: ta δύο διξ seq. lac. 8 litt. B: ταδὶ Ὁ 6 om. AB 

17 τοῦτό] corr. ex οὗτος E?: τοῦτ᾽ ὁ γένοιτο AB: γίγνοιτο ὁ γηνόμενον Ee 

19 post ἐστίν add. οἷον χρώματα ἐκ λευχοῦ χαὶ μέλανος ὁ 20 γιγνόμενα € ἢ (alt.) 

om. AB καὶ (pr.) om. A 21 ἤπερ] corr. ex εἵπερ E?: ἅπερ B 22 τίϑησι 

A: δείκνυσι Ec 24 δὲ] δέ τι D τὸν] corr. ex τὸ E? 25 πόσαι χτλ.] 

19145 sq. 27 εἶναι] δύο εἶναι Ὁ 29 ὅτι] δὲ ὅτι DE?e 
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USVOV, ἐπάγει “uta δὲ ὃ λόγος (τουτέστι τὸ εἶδος), ἔτι δὲ τὸ ἐναντίον τούτῳ 58a 

‘ στέρησις. ὅτι μὲν οὖν εἰς τὴν ἀντίϑεσιν τὴν κατὰ τὸ εἶδος xal τὴν 6 
\ τέρησιν ὡς πανταχοῦ ὑπάρχουσαν πάσας ἀπεχορύφωσε τὰς siete 7 

ΕῚ ἢξ ΑΞ a 4 2 ’ ὃγλ 4 4 2 ans th) ae ἐν οἷς ἃ ". ἀντιϑέσεις. χαὶ ex τούτων δῆλον χαὶ ἐχ τῶν ἄλλων τῶν ἐν τοῖς χωρίοις 
 ἐχείνοις εἰρημένων. ἅπερ᾽ μακρὸν ἦν ed erica ὅτι ὃὲ τούτου οὕτως 10 

ἔχοντος πρῶτον μὲν in cha οὗτος ἀνὴρ φανεῖται sipieahde τὰ ὑπὸ τοῦ 

᾿Αριστοτέλους λεγόμενα, ὅς 8 χαὶ ἀποδειχνύναι νομίζει, ὅτι χατὰ τὴν τῶν 

χυρίως ἐναντίων ἀντίϑεσιν μόνην τὴν γένεσιν χαὶ thy φϑορὰν ὁ ᾽Αριστο- 
τέλης ἐπιτελεῖσϑαί φησιν, ἔπειτα πᾶσαι al ἐνστάσεις αὐτοῦ, ἃς χατὰ τὴν 15 

10 τοιαύτην ὑπόνοιαν ἐποιήσατο, χαὶ ὡς παρὰ ϑύρας γενόμενα! μάτην γεγό- 
VAGLY χαὶ τῆς ere στατελοῦς ἀποδείξεως οὐ χαϑάπτονται. μαρτυρεῖ γὰρ χαὶ 

οὗτος, εἰ xat sides obs Age εἰς μαρτυρίαν ἀγνοῶν, περὶ τίνων 6 λό- 

γος ἐστί, μαρτυρεῖ δὲ ὅμως, ὅτι ex τῆς στερήσεως ἢ γένεσις, ὡς χαὶ 20 
LA eel ee GETS ον ΑΘ ἘΕΠΕΡΟΣ Tevet ᾿ GE anata Ἀριστοτέλει doxet® “τὸ yap ἐξ ἀέρος γενόμενον πῦρ, xado, φησί, χέχρω- 

τὰ ἘΞ ΟῚ δος τα ΄ \ 3 ἴλ 3 ? 2 Le ane ΕΒ, ξ 

15 σται, οὐχ ἐξ ἐναντίου τὴν γένεσιν εἴληφεν, ἀλλ Ex μόνης τῆς οἰχείας στε- 
, 2) > aA μ᾿ 3 > ae \ / \ SS lA 3 \ X ρήσεως᾽. ἐπειδὴ δὲ οὐχ ἀρχεῖ τὰ τούτου σαϑρὰ δειχνύναι, ἀλλὰ χαὶ 
A ROS AP Nr ~ Pi. ad ΄ ¢ ΄ \ ΄ αὐτὸ χρὴ τὸ δόγμα pia ὐϑθυθὸ πῶς ἐξ ἐναντίων ἣ γένεσις χαὶ τίνα 

ταῦτα τὰ eines ἐστί, χαὶ μέντοι χαὶ τὰς ἐνστάσεις τὰς τούτου xa’ Exd- 25 

στὴν διαλῦσαι, ὀλίγων ἥμᾶς τῶν πρόσϑεν ὑπομνήσας οὕτως τραπήσομαι 
x Net ~ ὌΝ / σ ἡ \ \ , 

20 πρὸς τὴν διάλυσιν: τοσοῦτον δὲ προρρητέον, ὅτι ἄλλο ἐστὶ τὸ γινόμενον 
\ wv \ a , Vv \ c Ν ~ ν᾿ Ξ \ wv ΄ 

χαὶ ἄλλο τὸ ὃ γίνεται, ἄμφω δὲ ὑπὸ ποιοῦντος γίνεται᾽ πρὸς ἄλληλα γάρ 
3 ἐστι τό τε ποιοῦν χαὶ τὸ γινόμενον, ὥστε χαὶ τὸ ποιοῦν γινόμενον ποιεῖν 

χαὶ τὸ γινόμενον πᾶν χαὶ ὃ γίνεται ὑπὸ ποιοῦντος γίνεσϑαι: ἀδύνατον γάρ. 

ὡς χαὶ [ate Hee ΡΣ αἰτίου γένεσιν σχεῖν χαὶ αἰτίου ἄλλου δηλον- 

ότι παρ᾽ ξἑαυτό. τὸ μὲν γὰρ αὐθϑυπόστατον ὅλον ἅμα εἶναι χρὴ ὑφιστά- τῷ or 

γον τε χαὶ ὑφιστανόμενον, τὸ δὲ ge ὅλον ἅμα οὐχ ἔστιν: οὐ γὰρ ἂν 85 
‘ 

ἐγίνετο. ἔστι δὲ γινόμενον μέν, εἰς ὃ " τοῦ ποιοῦντος ἐνέργεια ἐναπερεί- 
Osta, τοῦτο δέ ἐστι τὸ ὑποχείμενον, οἷον ὃ Ἰλυφύμενος εἰς Ἑρμῆν λ λίϑο 
τὸ Of ὃ γίνεται τὸ εἶδος τὸ ἀποτελούμενον ex τῆς ἐνεργείας χαὶ ἢ wo ΤᾺΝ 

“ ἐσ 
ἐσ 80 χαὶ ὅρα, ὅτι ὃ γλυφό ενος ὑπὸ τοῦ pe 20s ἑρμογλύφου ὃ λίϑος " 

Ld \ c 

OU. διότι οὗτός ἐστιν ὃ γινόμενος, τὸ δὲ ὃ γίνεται 7 ΠΌΡΟΣ πᾶν 6& τὸ ὑπὸ 
X 

ποιοῦντος γινόμενον x% τῷ τὸ εἶδος διατίϑεται, xa? ὃ τὸ ποιοῦν ἐνεργεῖ, 40 

1 ἐπάγει] 191213 ὁ] ἡ ὁ Ὁ ἔτι] ἔστι D 3 ἐνστάσεις B 6 οὗτος ὁ D 
7 τῶν om. E 8 ante 6 del. ἐπιτελεῖσθαι Ὁ 9 φησι E 9. 10 thy τοιαύτην] 

τὴν αὐτὴν A: τὴν αὐτὴν B 10 ἐπίνοιαν B 10. 11 γεγόνασι BDEe 

11 ἀπιδείξεως A: ἐπιδείξεως c 13 ἐστίν E 16 ἐξαρχεῖ Ec 18 ἐστίν E 

19 ὀλίγον D: δι᾿ ὀλίγων ὁ ὑμᾶς ὁ οὕτως} corr. ex οὗτος A!: οὕτω BD 
20 προσρητέον ὁ γινόμενον E γίγνεται E 22) γιγνόμενον E ὥστε -- 

γινόμενον (25) om. E χαὶ om. ὁ ποιεῖν] ποιεῖ ὁ 23 χαὶ ὃ γίνεται om. ¢ 

γίνεται E γίγνεσϑαι E: γίνεται ὁ 24 Πλάτων] Tim. 28 a χωρὶς αἰτίου] yw- 

ρῆσαι τί οὐ A: corr. A? ἔχειν D 25 yap om. AB 25. 26 ὑφιστάνον)] 6 

corr. D! 27 ἔστι] seq. ras. 1 litt. E 28 εἰς --- γλυφόμενος (30) om. Ec 

29 ὃ γίνεται τὸ om. D 30 ἐστί] seq. ras. 1 litt. E 31 διότι οὗτος om. B 

γίγνεται E 32 εἶδος] post ras. 5 litt. E 
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me ~ cp ~ > \ 5 

οἷον ὃ Atos χατὰ τὸ ἐν τῷ ἑρμογλύφῳ τοῦ Ἑρμοῦ εἶδος χαὶ τὰ ξύλα 58a 

yard τὸ ἐν τῷ ναυπηγῷ τῆς νεὼς καὶ τὸ σπέρμα χαὶ τὸ χαταμήνιον χατὰ 
\ 2 ~ , ΤᾺ ΤΆΣ ἐν Fes , ~ WAL ps oan 4 

τὸ ἐν τῇ φύσει εἶδος τοῦ ζῴου. πᾶν δὲ τὸ κατά τινα διάϑεσιν διατιϑέ- 

μενον μὴ ἔχον αὐτὴν πρότερον διατίϑεται nar? αὐτήν" οὐ γὰρ dy λέγοιτο 45 

5 διατίϑεσϑαι: ἀλλὰ μὴν ual ἐπιτήδειον ὃν εἰς τὸ δια τεϑγναι: ἀπουσίαν 58b 
» ~ > v ΄ Φ ΡΝ > , ~ 

ἄρα tod εἴδους ἐχείνου ἔχει πεφυχότος ἐγγίνεσϑαι" ἢ ὃξ ἀπουσία τοῦ πε- 
΄ v > ~ vA rs a 

φυχότος στέρησίς ἐστι" στέρησιν ἄρα ἔχει τοῦ εἴδους, ὃ μέλλει δέχεσϑαι, 
3> > ’ S 
! ι χαὶ ἀνάγκη τὴν στέρησιν ἐχστῆναι, εἰ μέλλει παρέσεσϑαι τὸ εἶδος" οὐ γὰρ 5 

δυνατὸν τὴν ἀπουσίαν ἅμα χαὶ τὴν παρουσίαν τοῦ εἴδους συνυπάρχειν. 

10 χαὶ τοῦτο μὲν ἀπὸ τῆς οὐσιώδους γενέσεως ἀρξάμενον ἐπὶ πᾶσαν χωρεῖ 
΄ \ \ Ἀπ τον - ΄ > [Ὁ > σ Νὰ γα γένεσιν: χαὶ γὰρ χαὶ ἐπὶ τῶν συμβεβηκότων ἀληϑὲς εἰπεῖν, ὅτι τὸ λευ- ἵ ᾿ i i 

χαινόμενον πρότερον μὴ ὃν λευχόν, GAR ἀπουσίαν ἔχον λευχότη tos χαὶ 
> 27> x! >» ae, » f id \ > > | 

ETLTYOELOV προς αὐτὴν OV, λευχαίνεται ὑπὸ τοῦ λευχαίνοντος αἰτίου. ἐπὶ 10 

ὯΝ - 5 ΄ , , \ \ \ \ > Ὁ > \ 
OF τῶν ECVAVTLWY χύριως λεγομένων TO TEQUAIS πρὸς THY ἀντίθεσιν, St μὴ 

Νὰ ἘΣ ἽΝ ith Ne τς πάντως ϑάτερον ἔγει ἢ τὸ μεταξύ: τὸ τὸ 
15 TO STEpOV eyo τῶν EVAVTLWY, πάντως ὕστερον SYEL Ἢ TO ξεταςυ" τὸ ἢ Lp 

> ΄ Ψ " \ ~ 

λευχαινόμενον ἀπουσίαν λευκότητος ἔχον ἢ μέλαν ἐστὶν ἤ τι τῶν μεταξὺ 
Ἢ > 2 ~ / , ~ » ~ 5 Ἔ 

ἐξ ἀμφοῖν χεχραμένον χαὶ πρὸς ἑχάτερον τῶν ἄχρων τὸν τοῦ ἀντιχειμένου I 
\ , Vv. ~ \ \ \ , X\ \ \ / \ 

λόγον ἔχον: τοιοῦτον γὰρ τὸ φαιὸν πρός τε TO λευχὸν χαὶ τὸ μέλαν χαὶ 
-- = X \ \ \ \ hare , ca ΄ ἊΝ Cet eee | ~ ’ \ 
τὸ χλιαρὸν πρὸς τὸ ϑερμὸν χαὶ ψυχρῶν. Guotws Ge χαὶ ἐπὶ τῶν χατὰ TO 

[4 > / Ἃ, δ s ~ 5» 5 ~ / a Fs 

20 πρός τι ἀντιχειμένων τὸ δεξιὸν γινόμενον 7 ἐξ ἀριστεροῦ γίνεται ὅεξιον, 
Vv ~ ΄ 

τουτέστι πρότερον seen ὄν, ἢ ἔχ τινος τῶν μεταξύ. χαὶ χατάφασις 20 
΄ , > ΄ 

δὲ εἰ γίνοιτο, ἐξ SRD νοτος ytvetar καὶ ἀπόφασις ἐχ χαταφάσεως" ἔστι 

~ 

a ταῦτα ἄμεσα. “ΠῚ ὃὲ πανταχοῦ ἢ χατὰ τ ge χαὶ τὴν στέρησιν 
> \ vt ὶ ίϑεσις- χαὶ γὰρ δεξιὸν γινόμε- 

~ @v 

ΨΥ 
Qu 

“Oo 
= by a 

3S 
» b] 

ἐχ μέλανος λευχὸν χα 

ἵνεται χαὶ ἐξ ἀπουσίας o et ΔΗ͂Σ ὥστε 90 τῷ ou 

Tt 

γον éx τοῦ μὴ ἘΣ 1 
’ ~ ’΄ > , ΄ 

ἀνάγκη πᾶν τὸ γινόμενον ἀποβάλλον τὴν προτέραν διάϑεσιν μεταλαμβάνειν 
” ~ x > [4] ᾿ ~ Fs C ἐχεῖνο τὸ εἶδος, a ὃ λέγεται γίνεσϑαι. χαὶ τοῦτο εἰχότως- eciotacvar 

\ > ’, > , ~ Y> > yap ἀνάγκη τὰ μὴ δυνάμενα συνυπάρχειν τῷ ἐγγινομένῳ εἴδει, οὐ δύναται 
5\ Fe ΨΜΙΝ \ > / ) id ΄ - - ὼἵ 7] , Qi δὲ συνυπάρχειν τὰ ἀντιχείμενα xa! ἑχάστην τῶν ἀντιϑέσεων. πάντως Ge 30 

80 πρὸ τοῦ ἐγγενέσϑαι τὸ εἶδος, χαϑ' ὃ λέγεται γίνεσϑαι τὸ γινόμενον, τὰ 

ἀντιχείμενα ἐχείνῳ ἐνυπῆρχεν τ γινομένῳ, τουτέστι τῷ ὑποχξιυένῳ. χοι- 
! ‘ i 9 ‘ ‘ 

~ \ ~ wa eo 

vans μὲν πᾶσιν ἢ στέρησις τοῦ ἐγγινομένου εἴδους, εἴτε οὐσιῶδές ἐστιν εἴτε 
ἕ ΠΑΝ Ἐν εἰν I~ ~ en 

συμβεβηχός, ἐπὶ δὲ τῶν εἰδῶν τῶν ὡς συμβεβηκότων πρὸς τῇ στερήσει 35 Ι | | | 

χαὶ τὰ ἀντιχείμενα τοῖς εἴδεσιν ἐχείνοις χατὰ τὰς ἄλλας ἀντιϑέσεις. εἰ δὴ a 

1 χατὰ (alt.)] corr. ex xat E? Ἢ ἐστι] seq. ras. 1 litt. E τοῦ εἴδους ἔχει Ec 

δέχεσϑαι] γίνεσϑαι c 9 post εἴδους del. dua A 12 ἀλλὰ Ὁ ἔχων Εὶ 
16 ἔχει Εὶ 11 χεχραμένων E ἕχαστον ΑΒ 18 ois λόγον B 19 τὸ 

ψυχρὸν B δὲ om. B τὸ (tert.)] τὰ DE 20 post alt. δεξιὸν rep. ἢ ἐξ ἀριστεροῦ 

δεξιὸν AB 22 ἀποφάσεως) ἀφ A ai ἀποφῖ Α ἔστι ὁ: sunt 

b: ἔστω ABDE 23 μέσα AB 24. 25 Ln oped om. D 27 γίγνεσϑαι E 

28 τῷ --- συνυπάργειν (29) om. E 29 ante xa}? del. ἃ E? 90 ἐγγίνεσϑαι ς 

γίγνεσθαι E γηνόμενον E 91 ἐνυπῆρχε BD: ἐνυπάρχειν E γηνομένῳ E 

91. 82 χαὶ χοινῶς ὁ 32 πᾶσι ABe 34 ἐχείνων Ὁ 
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ταῦτα ἀληθῆ λέγω. χαὶ ovddor ἰσαίμνην ἂν ἐχ τῶν εἰρημένων odtwst/ nay ὕϑυ ] I> | iy 
4 4 

γινόμενον ὑπὸ ποιοῦντος γίνεται: τὸ ὑπὸ ποιοῦντος γινόμενον χατὰ τὸ 40 
τ . AG q@ a \ ΄ 

εἶδος διατίϑεται. ual ὃ τὸ ποιοῦν eve ΡΝ τὸ χατά τι εἶδος διατ εϑέμ, ὕξνον 
~ Vv 

ἀπουσίαν αὐτοῦ πρότερον ἔχον χαὶ ἐπιτηδειότητα πρὸς αὐτό, τουτέστι στέ- 

σι 

- » [κ᾿ ? 

ρησιν αὐτοῦ ἔχον πρότερον, οὕτως χατ᾽ αὐτὸ διατίϑεται" τὸ στέρησιν ἔχον 
τοῦ εἴδους, ὃ μέλλει γίνεσϑαι, ἢ αὐτὴν μόνην, ὡς ἐπὶ τῶν οὐσιῶν, ἣ χαὶ 45 

\ w \ \ > , o>) b] fc ΄ » - , 5 

ἄλλα πρὸς τὸ ἐπιγινόμενον εἶδος ἀντίϑετα, ὡς ἐπὶ τῶν συμβεβηχότων, ἀπο- 

χαὶ τὰ ἀντίϑετα ὡς μὴ δυνάμενα συνυπάρ- 594 βαλὸν πρῶτον τὴν στέρησιν ἣ 

χειν τῷ εἴδει, ὃ λέγεται γίνεσϑαι, τότε διατίθεται κατ᾽ ἐχεῖνο τὸ εἶδος τὸ 

10 ἀποβαλὸν τὰ ἀντιχείμενα χαὶ τότε γινόμενον, ὅπερ λέγεται; ἐχ τῶν ἀντιχει- 

μένων εἰς τὸ ἀντιχείμενον εἶδος μεταβάλλει" τὸ γινόμενον ἄρα πᾶν ἐχ τοῦ ἀν- δ 

τιχειμένου γίνεται, ὃ γίνεται, ὅπερ ἔδει δεῖξαι, ὡς οἱ γεωμέτραι φασίν, χαὶ ἥ 
γένεσις ἐχ τῶν ἀντιχειμένων χαὶ ἣ φϑορὰ εἰς τὰ ἀντιχείμενα" τοῦ γὰρ εἴδους 

ἀποστάντος τὰ ἀντιχείμενα αὐτῷ μεταλα Bae: vet TO ὑποχείμενον, τὴν μὲν 
15 στέρησιν ἐπὶ πάντων, ἐπὶ δέ τινων πρὸς ταύτῃ xal τὰς ἄλλας ἀντιϑέσεις. 10 

ἀλλὰ πῶς 6 ὁ “Δριστοτέλης οὐχ ἐχ τῶν oso hy GR 2x τῶν ἐναντίων 
εἶπεν γίνεσϑαι τὸ γινόμενον; ἣ ὅτι ἐναντία τὰ πο το πάντα χέχληχε 

χατὰ τὸ μὴ δύνασϑαι συνυπάρχειν ἀλλήλοις αὐτὰ χαραχτηρίσας, ὅπερ ὡς 

ἀντιχειμένοις Ἵππον διὸ ποτὲ μὲν ἐναντία, ποτὲ δὲ ἀντιχείμενα χαλεῖ τὰ 1τῦ 

20 ἐξ ὧν ἢ γένεσις: ἣ γὰρ τὸ ὑποχείμενόν φησιν ἢ τὸ ἀντιχείμενον. λέγω 

δὲ ὑποχεῖσϑαι μὲν τὸν ἄνϑρωπον, ἀντιχεῖσϑαι δὲ τὸ ἄμουσον. χαὶ πολλά- 

χις χαὶ τὰ ἀντιχείμενα ἐναντία χαλεῖ χαὶ τὰ ἐναντία ἀντικείμενα χατὰ τὸ 
wy ὑπομένειν αὐτὰ ΤΣ EON λέγει οὖν, ὅτι “τὸ μὲν μὴ ἀντιχείμενον 20 

ὑπομένει" ὃ vp ἄνθρωπος ὑπομένει τὸ μουσιχόν: τὸ 6 ἄμουσον οὐχ ὕπο- 
bo σι μένει. ἐν μέντοι ταῖς Katy gatas αὐτὸ τοῦτο προϑέμενος τὰς τῶν ἀν- 

τιχειμένων See ποτ τὰ ἐναντία τῶν ἄλλων ἀφώρισε χατὰ τὸ 
εἴδη ἄμφω εἶναι τὰ ἀντιχείμενα, ὥσπερ χαὶ τὸ δεξιὸν χαὶ ἀριστερὸν ἔχοντα 35 
τὸν χοινὸν τῶν ἀντιχειμένων λόγον διὰ τὸ μὴ συνυπάρχειν χαὶ τὸν τῶν 
ἐναντίων διὰ τὸ εἴδη ἄμφω εἶναι ἄλλῃ τινὶ διαφορᾷ τῇ τῶν πρός τι, χαϑ' 

7 30 ἣν ἐπλεύνασε ταῦτα, ἐνέδησε, χαὶ τὸ εἶδος χαὶ thy στέρησιν ἰδίας πάλιν 

συλλογισοίμην Β 2 γιηνόμενον E γίνεται E γηνόμενον Ee 3 tt] 

τὸ Ὁ 4 ἔχων E, sed corr. αὐτὸν Εἰ: corr. E? 5 zat? αὐτὸ] x ταῦτα A: 

zai ταῦτα B 6 εἴδους] e corr. Ὁ γίγνεσϑαι E 7 ἐπιγιγνόμε- 

νον E 7. 8 ἀποβάλλον E, sed corr. ὃ πρότερον ὁ 9 γίνεσϑαι AEc 

10 ἀποβάλλον DE: corr. E! γιγνόμενον E λέγεται] comp. ambig. A: λέγει B 
11 γιγνόμενον E: γινόμενα B 12 ὃ γίνεται om. ΑΒ γίγνεται E φασί 

BD 13 to ἀντιχείμενον Ee 17 εἶπε BDEc γίγνεσθαι E γηνόμενον E 

χέχλιχε seq. ras. 1 litt. E 18 ἀλλήλοις om. ὁ 20 ὑποχείμενον)] ἀντιχείμενον AB 

ἀντιχείμενον AJBDEb: ὑποχείμενον A? et mg. B 21 ἀντιχεῖσθαι) avtt— e corr. D! 

25 λέγει] 190218 24 τὸ (pr.)] τὸ δὲ ὁ τὸ δὲ] χαὶ πὸ ὁ 25 ατηγορίαις] 

cap. 1O—11 26 τὰ] τὰ δ᾽ A: τὰ μὲν B ἀφώρισεν E: corr. E? 21 εἴδη 

DE?: εἴδει AB: ἤδη E τὰ] τὰ δὲ B χαὶ (pr.) om. Ke χαὶ (alt.)] καὶ τὸ ὁ 

28 μὴ τὸ ΑΒ τὸν] τὸ E 29 εἴδη DE*b: εἴδει AB: ἤδη E 30 post ἐνέ- 
δησε rep. τῇ τῶν πρός tt DE 
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ἠξίωσεν ἀντιϑέσεως διαφέροντα τῶν ἄλλων χατὰ τὸ wy εἶναι ἄμφω εἴδη. 59a 

χαὶ τὴν χατάφασιν χαὶ ἀπόφασιν. xa’ ὅσον ἕν ἀναιροῦσα ἣ ἀπόφασις τὰ 31 

ἄλλα οὐ χωλύεται εἰσαγειν. 
°K δὲ ~ 5 rag \ ~ \ 3¢ , a ¢ 2 , | ~ Ἂ 

Ix δὲ τῶν εἰρημένων χαὶ πᾶσαι μὲν ἀϑρόως at ἐνστάσεις αὐτοῦ δια- 
λέλυνται ὡς παρὰ ϑύρας ὑπαντῶσαι, οὐδὲν OF xwhder xual ἑχάστην συντό- σι 

ums ἐπελϑεῖν. εἰ γὰρ μὴ μόνον ἐκ τῶν χυρίως ἐναντίων ἢ γένεσις, ὡς 35 
,) ἀλλὰ καὶ ἐχ τῆς στερήσεως γίνεται τὸ εἶδος, χαὶ οὗτος 6 τρό- 
πάντων τῶν γινομένων χοινός, οὐδὲν χωλύξι δηλονότι χαὶ τὴν 

οὐσίαν γίνεσϑαι. χαὶ ὃ ᾿Αριστοτέλης οἰχίαν γίνεσϑαι χαὶ ζῷον λέγων χαὶ 
3 - ~ ΄ 10 φυτὸν χαὶ οὐσίαν γίνεσϑαί φησι. χαὶ οὐχ ἐχ συλλογισμοῦ τοῦτο συνάγω, 40 

ε 

> ((σ ΠῚ \ c > , ‘ o@& ve 

ἀλλ ἄχουσον αὐτοῦ Bee λέγοντος" “ὅτι GF χαὶ at οὐσίαι χαὶ ὅσα ἄλλα 

ἁπλῶς ὄντα ἐξ ὑποχειμένου τινὸς γίνεται, ἐ πισχοποῦντι γένοιτο ἂν φανε- | 
> \ v , 

pov’ ἀεὶ yap ἔστι τι, ὃ ὑπόχειται, ἐξ οὗ γίνεται τὸ γινόμενον, οἷον τὰ 

υτὰ χαὶ τὰ ζῷα ἐχ τοῦ σπέρματος χαὶ τοῦ ἀντιχειμένου, δηλονότι 45 ᾿ i 

15 ἀσχημοσύνης 7 ἀμορφίας ἣ ἀταξίας. χαὶ ἐν ἄλλῳ δὲ χωρίῳ “ἀλλὰ 59D wl Ι | ΓΟΡΥ | ' Graal Lise 
7) « ‘ > ΄ ~ oa ΄ ΄ - 

wry φησί “᾿χαὶ οἰχία χαὶ τς χαὶ ὁτιοῦν ἄλλο γίνεται ὁμοίως: ἥ τε 
\ Sipe 7 = > ~ Cc δι ¢a/s \ ie 

γὰρ olxta γίνεται éx τοῦ μὴ συγχεῖσϑαι ἀλλὰ διῃρῆσθαι ταδὶ ὡδί, χαὶ ὃ ! Ι li?“ ’ 

ἀνδριὰς χαὶ τῶν oes aera. τι ἐξ ἀσχημοσύνης’ χαὶ ἕχαστον τού- 
τῶν τὰ μὲν τάξις, τὰ δὲ σύνϑεσίς τίς ἐστιν᾽΄. εἰ δὲ χαὶ ἄλογοι Ψυχαὶ 5 

20 γίνονται χαὶ φϑείρονται, ὡς οὗτός φησιν, εἶδός εἰσι δηλονότι τῶν ἐμψύχων 

σωμάτων, ἅτινα ἐξ ἀψύχων 1 γίνεται oe ὥσπερ ἐξ ἀμόρφων eon 
ένα χαὶ πάλιν ἐξ ἐμψύχων ἄψυχα τῆς ψυχῆς φϑειρομένης, εἴπερ φῦεί- 10 Par Y i is 4 "ἂν 

ροιτο. χαὶ δῆλον, ὅτι χαὶ τὰ εἴδη τῆς ψυχῆς ὁμοίως γίνεται: πάντων 

γὰρ τῶν τοιούτων χοινὴ ἣ ἀπὸ τῆς στερήσεως Ὁ se οὐδὲν ἄτοπον ey f i \ ’ 
25 ἀχολουϑήσει. χαὶ πρὸς τὸ τρίτον δὲ τὸ ἀπὸ τοῦ σχήματος τὴ alge dp- 

χεῖ μὲν χαὶ τὸ ἐξ ἀσχημοσύνης, ἣν πολλαχοῦ 
D)) 

6 ἧς ὠνόμασε" 
\ 2 » ’ x ΄ >) 

χἂν γὰρ ἐξ ἄλλου γίνεται σχήματος. ὡς πρὸς τὸ μέλλον ἐπι 
Ἢ 
ae ἀσγη- 15 

μάτιστόν ἐστι τὸ ὑποχείμενον 7 μᾶλλον ἀγώνιον, εἰ χύχλος ὧν εἰς γεγω- 

νιωμένον σχῆμα μεταβάλλει. πλὴν ὅτι χαὶ ἐν τῷ σχήματι οἷδεν ᾿Αριστο- 

80 τέλης ἀντίϑεσιν, ἄχουσον τῶν ἐν τῷ πρώτῳ τῆς Φυσιχῆς περὶ Δημο- 

2 χαὶ (pr.)] supraser. E? τὴν om. Ec ἕν] ἂν E:* ἂν ἕν E? 4 δὲ] mut. in 
a7: δὴ 6 6 ὑπελϑεῖν Ec ἡ om. Ὁ 8 ἐστὶ] ἐπὶ Ὁ τῶν om. Ee 

χοινῶς E: corr. E? οὐδὲν δὲ Ὁ 9. γίγνεσϑαι DE zat (pr.) — γί- 
νεσϑαι om. B γίγνεσθαι E 10 γίγνεσθαι E 11 λέγοντος] 19001 

δὲ] corr. ex δαὶ E | 12 ὄντα om. D τινὸς om. Ὁ γίγνεται Ec 
γένοιτ᾽ D 19. γίνεται om. B: γίγνεται Ec γηνόμενον Ee 14 τοῦ (pr.) 

om. D 15 χωρίῳ] 18816 16 xai οἰχία φησί Ὁ ὁτιοῦν --- ἀνδριὰς χαὶ (18) 

om. D γίγνεται Ec 17 yap om. E γίγνεται Ec ἀλλὰ διηρῆσϑαι om. B 

6] post lac. A: ὁδὶ B 19 .xal.ai D 20 γίγνονται E δηλονότι om. Ὁ 

21 γίγνεται E 22 φϑειρομένης} bis A, sed corr. 23 χαὶ (alt.)] supraser. B εἴδη] 

e corr. E! γίγνεται E 24 χοινὴ] ante v ras. 4 litt. E ἡ] ὡς AB οὐδένα 
τόπον Β 20 ὁ om. DE ὠνόμασε] seq. ras. 10 litt. E 27 γίνηται De: 

γίγνηται E ἐπιγίγνεσϑαι E 28. 29 γεγωνιαμένον B 29 τι σχῆμα Ὁ 

30 Φυσιχῆς ἀχροάσεως Β 

Comment. Arist. VII Simpl. de Caelo. 9 
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χρίτου ῥηϑέντων: “xat Δημόχριτος στερεὸν ual χενόν, ὧν τὸ μὲν ὄν, τὸ 590 
δὲ ὡς οὐχ ὄν φησιν" ἔτι ϑέσει, σχήματι, τάξει. ταῦτα 68 γένη ἐναντίων 91 
ϑέσεως ἄνω, χάτω. πρόσϑεν, ὄπισϑεν: σχήματος γωνία, τὸ εὐϑύ, περιφε- 

pgs.” ἐχρῆν οὖν, εἴπερ apa, ζητεῦ; εἴ τι φιλομαϑὲς εἶχε, πῶς ἐν Kary: 

5 γορίαις εἶπεν ὁ ᾿Δριστοτέλης, χαίτοι μὴ δυναμένων συνυπάρχειν ἀλλήλοις 90 

τοῦ τε eyo χαὶ τοῦ περιφεροῦς ἐν τῷ αὐτῷ ὑποχειμένῳ. ἀλλὰ 
χἂν ἐχ δεξιοῦ ἀριστερὸν γίνηται, τοῦτο μὲν χαὶ ἐξ ἐναντίου: τὰ γὰρ πρός 

a YD v he ae ERAS + Tete i ΩΣ > ΄ - 

τι Sto7, OVTE ἄυφῳ ω χαὶ ἐναντία ἐστι. Wer ΤΣ Of τῶν ἄλλων EVAVTLWY τῷ 

χαὶ πρὸς ἕτερον λέγεσϑαι, χαὶ χατὰ ταύτην τὴν διαφορὰν ἐχαραχτηρίσϑη," 80 

10 πλὴν τό ye ἐξ ἀντιχειμένου χαὶ τούτῳ χαὶ τοῖς ἄλλοις ὑπάρχει; ἣ γὰρ 

χατ᾽ εἶδος χαὶ στέρησιν ἀντίϑεσις πάσαις ὑπάρχει ταῖς χατηγόρίαις, xat 
σ Ἁ 5» Vv Ἁ ~ ‘ , 

ὅσαι τὰ χυρίως ἐναντία uy ἔχουσιν: ὥστε xal τὸ τέταρτον αὐτοῦ χαὶ πέμπ- 3 

διαλυϑήσεται χαὶ τὸ ἕχτον, 
io Be τις Ἐ ms 

dnp οὗτος ὃ σύνϑετος πυρὸς 
ον τῶν ἐγχλημάτων διαλέλυται. ὁμοίως δὲ 
φ᾽ ᾧ δῆλός ἐστι βρενθυόμενος. χαὶ γὰρ ὁ 

15 μετ ne YOY χαὶ ἐπιφάνειαν ἔχων πάντως ἔχει τι χρῶμα ὥσπερ xal ἣ ὕαλος, 
διαφο ανὴς δὲ πάντων μάλιστα τῶν σωμάτων ὑπάρχων χαὶ διαπορϑμεύων 
τὴν ὄψιν, ἀλλὰ μὴ ἀντερείδων πρὸς αὐτήν, ἀόρατος εἶναι χαὶ ἀχρώματος 40 

᾿ δοχεῖ, ἔπειτα ταῖς πρώταις πΌΙΟ σι, χαϑ᾽ ἃς οὐσιοῦται τὰ τέσσαρα στοι- 
χεῖα, οὐ πάσαις πᾶσαι odds χατὰ πᾶσαν χρᾶσιν χεχραμέναις αἱ ἄλλαι 

90 ποιότητες By aan! ϑερμότητι λέγω χαὶ ψυχρότητι xal ξηρότητι χαὶ 
ὑγρότητι οὐ πάσας τὰς ἄλλας ποιότητας τὰς χατὰ χρῶμα ἢ ψόφον ἢ χυμὸν 4 

ἢ ἀτυὸν ἢ ἀντιτυπίαν ἑχάστῃ ἐχείνων 7 | ταῖς ὁπωσοῦν πρὸς ἀλλήλας με- 60a 

υἱχμέναις συνυπάρχειν: ἀλλὰ ϑερμότητι μὲν χαὶ cpa ταῖς τὸ πῦρ συνι- 
tant \ tf 

στώσαις τὸ χρῶμα eraviet, διὸ χαὶ πύρια πάντα τὰ χρώματά ἐστι, ϑερμότητι 
, 

o 

ε - ΄, ΄ \ ~ 

χαὶ ὑγρότητι ταῖς τὸν ἀέρα εἰδοποιούσαις Ψόφος ἐπιγίνεται χαὶ ἐπὶ τῶν τῷ iit [Ὁ 

‘ 2 

ε 

ἄλλων ὁμοίως. ὅταν οὖν ἐξ ἀέρος ὕδωρ ἣ πῦρ γίνηται, αἱ μὲν ἀρχικαὶ 
ὄτητες εἰς τὰς ἐναντίας ἑαυταῖς ΒΕ ΠΕ cers at δὲ οἰχεῖαι τοῖς στοι- 

χείοις, οἷον χρῶμα ἣ χυμός, ἐκ τῶν οἰχείων τ ἀναφύονται. “Ov 
>) ν wv > ~ 

γὰρ ἀχρώματος χαὶ ἄχυμος χαϑ’ αὑτὸν 6 ἀήρ, GAN ἐπιτήδειος εἰς πῦρ 10 

| ὕδωρ μεταβάλλειν, οἷς τὰ χρώματα χαὶ of χυμοὶ συνεχφαίνονται" 

οὕτως δὲ χαὶ τὸ φῶς εἴτε χρῶμα ὃν πυρός, ὡς οὗτός φησιν, εἴτε πυρὸς 

1 ῥηϑέντων] nee τὸ στερεὸν ὁ ὡς ὃν ¢ 2 δ᾽ ὁ ὃν εἶναι ὁ 
ϑέσεις A 3 ϑέσεως] ϑέσει ὡς ὁ ἄνω] bis A? πρόσϑεν om. ὁ σχήματι 
γεγωνιωμένον ὁ τὸ] seq. ras. 1 litt. E: om. 6 ὃ. 4 τὸ περιφερὲς Ὁ 4 οὖν 

ζητεῖν ὁ ζητεῖν om. ¢ et om. ὁ 7 γίνεται Β: γίγνηται ὁ μὲν om. ¢ 
zat om. Ὁ 8 ἐστὶν E, eras. v 9. éyapaxtypictat ¢ 10 ἡ] e corr. E 
11 xa A 12 ὅσα AB 13 λέλυται ὁμοίω B 14 ἐφ᾽ ἐν Ec βρενϑυνό- 

μενος AE σύνϑετος ADE: συνεστὼς Β: yp. συνεστὼς Suprascr. D! 15 τι] corr. 

ex τὸ E? ὕαλος] supra add. A A 17 ἀχρωμάτιστος B 20 ϑερμότητες B 

Ψυχρότητες B 20. 21 ὑγρότητες καὶ ξηρότητες B 21 τὰς (alt.) om. AB 

22. 23 μεμιγμένας E: μιγμέναις A, corr. A? 23 ἀλλὰ xat B μὲν om. B 

23. 24 συνεστώσαις B 24 πόρεια D ϑερμότησι B 25 ὑγρότησι B 

γίγνεται E: γίνεται ὁ 20 γένηται Ee 21 ἑαυτῶν Ee 28 χυμὸν E: 

corr. E? 
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ee εἶδος. ὡς ὃ Seis: ἀληθείας SSAC λέγει Πλάτων, 2x τοῦ ἀφωτίστου χαὶ 608 

ὑπὸ τούτου γίνεσϑαι αυγχωρεῖταὶ τὸ δὲ ἀφώτιστον τί ἄλλο ἐστὶν ἢ τὸ 15 

ἐσχοτισμένον, εἴπερ ἀπουσίχλ φωτὸς ὃ σχότος ἐστίν, ὡς χαὶ τούτῳ ogee 
σ. 

χαὶ τε δε μαι φησὶν αὐτὸ οὐχ oldx ὅπου, ὥστε χαί, ὅταν ἐχ τοῦ pel)’ 
΄ ΕΝ ~ 

ἡμέραν πεφωτισμένου ἀέρος παρατριβέντος ἐξάπτηται πῦρ, πεφωτισμένον 
σι 

ἐχ τοῦ ἐσχοτισμένου δηλονότι χατὰ τὴν ἘΠῚ φύσιν γέγονεν ἀέρος, ἀλλ᾽ 20 

οὐχ ἀπὸ δρυὸς οὐδὲ ἀπὸ πέτρης οὐδὲ ἀπὸ τοῦ πάντη μὴ ὄντος. ὡς οὗτος 
i f PB sai | ’ 

ry vane οἢ econ eee erabodky uerasaatc ἔστι, 
Sl. oye ot ΙΝ Ξιὰ S$ SOV νομίζει, μεταβολὴν γεγενῆσϑαι Guvatov: ἢ yap μεταβολὴ μετάξασίς ἔστιν 

5 wv v ~ »5ἢ ~ 

ἀπ᾿ ἄλλου εἰς ἄλλο. ὅταν δὲ χατὰ only φησιν ἀέρος ytvesdar ζῷα ποι- 
ly 14 ‘ i ry 

Vv ~ ~ ,ὔ 5 

10 χίλα χρώματα ἔχοντα χαὶ χυμῶν διαφορὰς χαὶ Sie ἐχ ποίων ἐναντίων 25 

ἐγένετο ταῦτα τοῦ ἀέρος UY ἔχοντος. πόσου ἂν ἄξιος εἴη μηδὲ ταῦτα συν- 
t te \- ’ | | 

σ 

ἰδεῖν δυνατὸς wy, ὅτι ἀὴρ ἁπλοῦς χαὶ χαϑαρὸς οὔτε σήπεσϑαι δύναται 

-- xa! ἑαυτὸν οὔτε ζῷα τοιαῦτα μόνος ἀπογεννᾶν; ἀλλ ὅταν ex τῶν περ 

γὴν ἀναϑυμιάσεων συμπεφυρμένων ἐχ τῶν τεσσάρων στοιχείων πλησϑῇ. 30 

15 τό i ζ 

τοιούτων γένεσις. ταῦτα μὲν οὖν ἀρχείτω πρὸς τὴν τῶν ἐνστάσεων αὐτοῦ 

΄ - , 

τε ἐχ τούτων χαὶ σηπεδὼν ἐν ἐχείνῳ συνίσταται τῷ τόπῳ χαὶ ζῴων 

. , ex ar » 3\ nN ~ > 5 ) Dy mace 

διάλυσιν. τάχα δὲ οὐδὲ ἐδεῖτο τῶν ἐμῶν λόγων σαφῶς αὐτὸς Ex αὐτῆς 

λέξεως ὁμολογήσας. ὅτι ὃ ᾿Αριστοτέλους ee 6 ἘΠῚ: τὰ γινόμενα ἐξ 80 

ὲ υ 

> ΄ ΄ Cc ee VY \ , ἌΣ > Q/ 

EVAVTLWY yiveodar ETL εἰοοὺς XAtL στερήσεως τὺς γενικωταάτ qs αντιϑεσεως 

5 ra , b) ΄ ὮΝ ΄ “τὰς - . ~ > \ >. > »-" 

20 Bence OUXETL OF πάντως ETL τῶν ADLTWYV ἐναντιώσεων. τὸ OS EVECTS 

, 

τούτῳ ῥηϑὲν χαχοσ; ὄλως τὸν Θεμίστιον πρὸς τὸν ᾿Αριστοτέλην συνέχρουσε. 
t | i 

‘ xat εἶδος χαὶ στέρησιν 40 Ξ χαὶ αὐτὸς γάρ, φησίν, ὃ Θεμίστιος, δι’ ὧν εἰς τ 
ἀντικείμενα τὴν τῶν ἐναντίων προσηγορίαν μετείληφεν, ἠρέμα πως, ὡς οὐχ 

ὃ) Cc 

ie 
ἀχηϑὴς ἣ ᾿Αριστοτέλους ὑπόϑεσις, ἡμᾶς ἐδ 

in - ΄ , 

LOGcE. χαίΐτοι ye ὁ SULOTLOS 

τῷ σι εἰδὼς τὰ ἐν τῇ Φυσιχῇ ἀκροάσει ῥηϑέντα, εἰς ἃ καὶ τοῦτον ἀνέπεμψε τὸν 

λόγον ὃ ᾿Δριστοτέλης, εἰχότως εἶπεν, ὅτι χαϑόλου λαμβάνει 6 ᾿Αριστοτέλης 45 

τὸ ἐξ ἐναντίου χαὶ εἰς ἐναντίον τὴν γενιχωτάτην λάμβανων ἐναντίωσιν 

εἴδους χαὶ pie ὡς. ἀλλ οὗτος ἐγίνωσχε τοῖς ἀπὸ τριόδου γράφων, 60> 
at y τ 

‘ 

διὸ μηδὲ ἀναγνούς, οἶμαι, 7, εἰ ἀνέγνω, ia συνεὶς τὰ ἐν Φυσιχοῖς a 
ία Ld 7, 

30 eae sven πρὸς τὸ τῶν ἐναντίων ὄνομα φλυαρίαν ἐξέπτυσε τοσαύ- 
» 

τὴν τὸ πλῆϑος ἀρχεῖν νομίσας αὐτοῦ τοῖς ἀχροαταῖς εἰς κατάπληξιν. ἀλλ᾽ ὅ 

ἐπειδὴ χενοδόξως ἀλλ οὐ φιλομαϑῶς “συγχεχωρήσϑω᾽᾽ φησίν © ἐναντία 

χαλεῖν ἐνταῦϑα τὸν ᾿Αριστοτέλην τὸ εἶδος χαὶ τὴν στέρησιν, χαὶ πᾶν τὸ 

γινόμενον ἐκ τῆς οἰκείας στερήσεως γίνεσθαι, ὥσπερ οὖν χαὶ τὸ φϑειρό- 

1 Πλάτων] Tim. ὅ8 ὁ 2 γίγνεσθαι E 3 ἐστὶν] —v del. E? 4 αὐτὸν D 

τοῦ] τῆς Β 6 αὐτοῦ ABDE 7 οὐδὲ] ἀλλ᾽ οὐδὲ E πέτρας ὁ 8 γενέ- 

σϑαι Ὁ 9 ἀπὸ Ee χατὰ τὴν B γίνεσθαι DE: γίνεται ὁ 10 ζητῇ Β 

11 μὴ -- ἄξιος om. Β ἀνάξιος A, sed corr. ταῦτα] τὰ τοιαῦτα B 13. ab- 

τὸν Ὁ 15 xal (pr.)] καὶ ἡ Ec 16 ἀρχείτων B: ἀρκεῖ τῶ A, sed corr. 

17 ἐνδεῖτο A, sed corr. αὐτῆς τῆς Ec 18 τὰ] ὅτι τὰ Ὁ 19 ἐναντίου Ec 

20 ddr eder Ebe δὲ οὐχέτι Ὁ 21 ᾿Αριστοτέλη E: corr. ἘΦ 22 τάν D 
23 πως ὡς Ὁ: πῶς ABDE: ὡς ὁ 24 ἐδίδαξεν E: corr. E* 27 εἰς] εἰ E: corr. ἘΠ" 

29 ἀναγνούς) ἀναγνῶναι B μὴ om. AB ἐν τοῖς Ὁ 90 γενέσε Α = ae 

ρείσϑω Ὁ 33 ᾿Αριστοτέλη E: corr. E? 34 γιγνόμενον E γίνεται E: γίγνεσϑαι E* 
jar 
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" - , »” ~ 

μενον 2x τοῦ εἴδους ἀναχάμπτειν ἐπὶ thy στέρησιν χαὶ ταῦτα εἰπὼν ἐχ ὑθν 

τούτων νομίζει δειχνύναι, ὅτι χαὶ 6 οὐρανὸς γενητὸς χαὶ φϑαρτὸς κατὰ τι 
\ ? f 4 ΜᾺ » - . / \ 

τὸν ᾿Αριστοτέλην φανήσεται, ἴδωμεν αὐτοῦ τὰς ϑαυμασίας ἐπιβολὰς χαὶ 

ταύτας, ἐχ ποίων ἐναργ ὧν ἀξιωμάτων συνάγει τὰ σπουδαζόμενα. “παντί, 

5 φησιν, εἴδει φυσιχῷ ἐν ὑποχειμένῳ χαὶ Shy τὸ εἶναι ἔχοντι ἔστι πάντως 15 

ἀντικειμένη στέρησις, ἐξ ἧς καὶ γέγονεν χαὶ εἰς ἣν φϑειρόμενον ἀναλύεται" 

χαὶ ὃ οὐρανὸς δὲ χαὶ ὃ πᾶς χόσμος φυσιχῷ εἴδει εἰδοπεποίηται, ὥστε 
ded 4 > / s- ἣν 4 nN { “ ᾿΄ Ἁ 

ἕξουσι χαὶ οὗτοι στέρησιν, ἐξ ἧς γεγόνασι χαὶ εἰς ἣν φϑείρονται: ὡς γὰρ 

ὃ ἄνθρωπος ἐξ οὐκ ἀνθρῴπου γίνεται χαὶ ἢ οἰκία ἐξ οὐχ οἰχίας, χαὶ 20 

10 ἁπλῶς εἰπεῖν τῶν φυσιχῶν τε xal τεχνητῶν εἰδῶν ἕχαστον ἐξ οὐ τοιοῦδε 

λαμβάνει τὴν γένεσιν, χαὶ ὁ οὐρανὸς ἄρα φυσιχὸν χαὶ αὐτὸς εἶδος ὑπάρ- 

χων 2 οὐχ οὐρανοῦ γέγονεν χαὶ ὃ χόσμος ἐξ οὐ χόσμου. οὗτος δὲ ὃ λόγος 

εἶναι μὲν ἴσως, φησί, πρὸ τῆς τοῦ χόσμου γενεσείος ὑποχείμενόν τι χαὶ 25 

ὅλην ἀξιοῖ, ἐν ᾧ ἢ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τοῦ κόσμου στέρησις ἀφ Key ἐξ οὗ 

15 petaBeBh «κότος. ioe τὸν οὐρανὸν χαὶ τὸν χόσμον, οὐ μὴν ἄναρχον 

χαὶ ἀγένητον εἶναι τὸν οὐρανὸν ava doer, ὅπερ ὃ φ ύσαθης τι προῦ- 

ϑετο, τοὐναντίον δὲ μᾶλλον γενητόν te χαὶ τοῦ εἶναι ἀρχὴν ἔχοντα. ταῦτα 80 

χαὶ αὐτῇ λέξει τούτου λέγοντος ἐρωτᾶν αὐτὸν ἄξιον, ἐπειδὴ ὡς ᾽Αριστο- 
aN a A σ nM 

τέλει δοχοῦντα λέγει, ποῦ τὸν ΠΛ στο τελην δείχνυσι λέγοντα, ὅτι παντὶ 

20 φυσιχῷ εἴδει πάντως ἐστὶν ἀντικειμένη στέρησις, ἐξ ἧς γίνεται xat εἰς ἣν 

φϑείρεται. ὅτι μὲν. γὰρ φυσιχὸν σῶμα λέγει τὸν οὐρανὸν χαὶ φυσιχὴν χί- 3% 

fat τὴν χύχλῳ χινούμενον, πρόδηλον" “πάντα γὰρ τὰ φυσιχά, φησί, 
la \ JQ. 2 ¢ \ \ / > \ / =; \ 

σώματα χαὶ μεγέϑη xa αὑτὰ χινητὰ λέγομεν εἶναι κατὰ τόπον τὴν γάρ 

φύσιν χινήσεως ἀρχὴν εἶναί φαμεν ἐν αὐτοῖς. πᾶσα δὲ χίνησις, ὅση χατὰ 
= 7 b) ~ BI ΄ Nie 9 Ἢ “}}) \ 

25 τόπον, ἣν χαλοῦμεν φοράν, ἣ εὐθεῖα ἣ χύχλῳ Ἢ Ex τούτων ἐμοὶ . “at 40 

ob δέομαι τούτου Bie πίστιν υμηχύνειν Owoho bees χαὶ τοῦδε: ὅτι μέντοι 

χαὶ φυσιχὸν ὄντα οὐ βούλεται στέρησιν ἔχειν αὐτὸν ἐγ τ κει ρον ην ἐξ ἧς 

ἡίνεται χαὶ εἰς ἣν φϑείρεται, αὐτοῦ λέγοντος ἄκουσον, ὅτι ἣ φύσις αὐτὸν 

ἴλετο τῶν ἐναντίων᾽ ~ ὀρϑῶς γάρ, φησίν, ἔοιχεν i φύσις τὸ βέλλον 45 

ἀγένητον ἐξελέσϑαι 2x τῶν ἐναντίων" ἐν τοῖς ἐναντίοις γὰρ ἣ γέ- 
\ c 

veots χαὶ ἢ φϑορά᾽. ὅτι δὲ ταῖς ἌΡ πτ δὺς eGo) ἀχολουϑεῖν vo- 61a 
MO: Ws 

ny 

a o a ς: R - 

te \ > Ω ΄ > 

vite. τὸ γενητὸν χαὶ φϑαρτόν, τὴς: τῷ εἰπεῖν, ὅτι “οὗτος ὁ λόγος εἶναι 

μὲν πρὸ τῆς τοῦ χόσμου γενέσεως ὑποχείμενόν τι χαὶ ὕλην ἀξιοῖ, οὐ μὴν 
\ 

ἄναρχον καὶ ἀγένητον εἶναι τὸν οὐρανὸν ἀναγχάσει, τοὐναντίον G& μᾶλλον 5 

3 ᾿Αριστοτέλη BE: corr. E? ἐπιβολὰς] ante A ras. 1 litt. E 4 ἐκ ABb: χαὶ ἐκ 

DEec 5 ἔστι] seq. ras. 1 litt. E 6 yéyove BDEc 7 δὲ] postea add. A 

8 γεγόνασιν E 9 ἄνϑρωπος] ὀυνὸς B οὐχ ἀνθρώπου] corr. ex οὗ κἂν ἀνϑρώ- 

που A? γίγνεται E ἡ om. D 10 οὐ] οὗ AB: corr. A? 12 yéyove BD 

14 ἡ] καὶ Ec οὐρανοῦ] ἀνου Ὁ 17 δὲ om. Ee te] 7 A .18 αὐτῇ 

τῇ ὁ 19 ᾿Αριστοτέλη E: corr. BE? 20 γίγνεται E 22 φησὶν Εἰ: om. D; 

v. 268» 14 26 μηχύνειν om. Ee χαὶ om. E τοῦδε μηχύνειν Ec 27 post 

ὄντα del. αὐτοῦ A 28 χαὶ εἰς ἣν φϑείρεται D: om. ABEbe 29 φησίν] 270220 

30 ἔσεσϑαι om. E 31 καὶ ἡ] καὶ Ὁ 32 τῷ be: τὸ ABDE 33 μὲν be: 

μέν tt ABDE τι om. D 
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γενητὸν καὶ edaptov”. dpa οὖν οὕτως ἐπιπόλαιος ἦν ᾿Αριστοτέλης, ὡς 615 
στέρησιν ἀντιχεῖσθϑαι τῷ οὐρανῷ νομίζων ἀΐδιον ὅμως αὐτὸν ἀποδειχνύναι 
πειρᾶσϑαι xal ἐχ τούτου ἀποδειχνύναι ἐχ τοῦ μὴ ἔχειν τι ἀντιχείμενον: 
χαὶ τί λέγω ταῦτα, ὅτε τὴν χυχλος Ῥορίαν ἀίδιον ἀποδείξαντος αὐτοῦ οὗτος 10 

> 

5 ὅμως νομίζει τῆς χύχλῳ χινήσεως στέρησιν αὐτὸν ὑποτίϑεσϑαι; εἰ δέ τις 
3 ¢ Nee ἐν / ΄ > , 5 ) ᾿] ~ 5 \ 

τς ὡς χατὰ ὈΡισθοτολην λέγοντος ἀχούει, ἀλλ αὐτοῦ συλλογισμὸν προ- 

φέροντος τοιόνδε" ὁ οὐρανὸς φυσιχός" τὸ φυσιχὸν ἀντιχειμένην ἔχει στέρη- 
ow: ἀναγχαζέτω δεῖξαι τὸν ταῦτα λέγοντα. ὅτι πᾶν φυσιχὸν εἶδος ἐν ὑπο- 1 

, RAIN ἃ μὴ ἘΣ St ote τῷ ΣΕ: 4 po ΝΕ are ἊΣ / 

χειμένῳ τῇ ὕλῃ ὃν πάντως ἔχει στέρησιν ἀντιχειμένην. τὸ μὲν γὰρ γινό- 

10 μενον χαὶ φθειρόμενον δηλονότι ἔχει" πόϑεν δέ, ὅτι πᾶν φυσιχὸν τοιοῦτον: 
οὐχὶ δὲ χαὶ σαφῶς ὃ ᾿Αριστοτέλης χαὶ ἐν τῷ πρώτῳ τῆς Φυσιχῆς ἀχροά- 
σεως τὸ εἶδος χαὶ τὴν στέρησιν ἀρχὰς εἶπεν οὐ πάντων τῶν φυσιχῶν, 20 

ς ἀλλὰ τῶν γένεσιν ἐχόντων, γράφων οὕτως “᾿πόσαι μὲν οὖν αἱ ἀρχαὶ τῶν 

περὶ γένεσιν guotx@y” χαὶ dv ὅλου τοῦ λόγου τῶν γινομένων χαὶ φϑειρο- 
15 μένων χαὶ ὅλως τῶν μεταβαλλόντων ταύτας ἀρχὰς τιϑείς;: χαὶ ἐν τῷ δευ- 

τέρῳ δὲ βιβλίῳ τῆς αὐτῆς πραγματείας “xat iv” φησί “tas πρώτας 2% 

αἰτίας ζητητέον χαὶ περὶ (Cas zat φϑορᾶς χαὶ πάσης τῆς φυσιχῆς ὶ 
μεταβολῆς, es εἰδότες αὐτῶν τὰς ἀρχὰς ἀνάγειν πειρώμεϑα τῶν γινομέ- 

πανουργίαν 7 τὴν ἄνοιαν ὅρα τοῦ λόγου" ἐν Q = τι εὶ "- << νων ἕχαστον᾽᾿. ἀλλ 

20 γὰρ τοῖς τοιούτοις ἀπορῶ, πότερον ἄνοιαν ἢ πανουργίαν αἰτιατέον, χαὶ 30 

τάχα ἀμφό πτερὰ υδλλον. δύο γοῦν προσαγαγὼν προτάσεις τὴν λέγουσαν, 

ρυσιχῷ εἴδει ὃ οὐρανὸς εἰδοπεποίηται χαὶ ἐνύλῳ, χαὶ τὴν λέγουσαν ᾿ i ‘ | ὶ ? 
~ 5 v , 

τὸ φυσιχῷ εἰδοπεποιημένον εἴδει στέρησιν avtixetucvyy ἔχει, ταύτην ἱ it f ied ’ i 
μὲν ψευδῶς εἰληυμένην ὡς om ἘΠ} 7 τὴν ὃξ ἑτέραν τὴν λέγουσαν, 35 

᾿ 7 95 ὅτι φυσιχὸν χαὶ ἔνυλον εἶδος ὃ ΡΝ Sal χαίτοι μἢ πάνυ ἀμφισβητου- 

βολα ποιῶν τὰ ἜΤ Θὰ οὐδὲν δὲ ἴσως χωλύει χαὶ τὰ ἐν τούτοις 
αὐτοῦ λεγόμενα ἐπιδεῖν. “πάνυ γελοῖον, φησί, τὸ ἄυλον λέγειν τὸν 40 

οὐρανόν" οὐδὲ γὰρ νοητός ἐστιν, ἀλλ᾿ αἰσϑητός᾽. δῆλον δέ, ὅτι of ἄυλον 
80 λέγοντες αὐτὸν οὐχ ὡς νοητὸν ὄντα λέγουσιν ἄυλον, GAN ὡς ὕλης ταύτης 

1 ὥστε ¢ 2 οὐρανίῳ Ee 3 ἐχ (pr.)] evan. A: om. c τούτου] τοῦ AB: τοῦτο ¢ 

4 οὗτος) ὄντος ΑΒ 6 χατὰ τὸν Ac ᾿Αριστοτέλην] comp. A (ut semper fere): 

Ἀριστοτέλους Β: Ἀριστοτέλη E: corr. ἘΠ 7 ἀντικειμένην] ---μένην in ras. E 

7.8 post στέρησιν add. ὁ οὐρανὸς ἄρα ἀντιχειμένην ἔχει στέρησιν ς 8 ἀναγχαζοίτω D 

9 στέρησιν ἔχει πάντως Ec ὑποκειμένην Ee 9. 10 γιγνόμενον E 19 γράφων] 

191 48 οὕτω DE πόσα Α αἱ om. Ee 14 γιγνομένων E 16 δὲ 

om. AB φησί] 194620 17 περὶ πάσης c 18 ed εἴη ἄν τις B 

ἀνάγειν εἰς αὐτὰς ς 18. 19 ζητουμένων ς 19 διάνοιαν AB: εὐ(νοιαν) mg. Α΄ 

τοῦ λόγου ὅρα Ee ὅρα] ὅσα Ὁ 20 dnop A: ἀπορῶν Β: ἄπορον c 21 ἀμφό- 
τερον B μᾶλλον om. D προαγαγὼν BD (b?) τὴν te Ὁ 23 τὸ] 

corr. ex τῷ E? φυσιχὸν B 24 παρῆχε 6: v eras. E 25 τὸ φυσι- 

χὸν E ἐστι) seq. ras. 1 litt. E 27 ἴσως om. Ee τὰ om. BD 28 αὐτοῦ 

om. D λεγόμενα αὐτῷ Ὁ ἐφιδεῖν A ἔνυλον ὁ 29 γὰρ] postea add. D 

30 οὐχὶ Ὁ 
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10 

τῷ σι 

τῆς ἐν γενέσει χαὶ φϑορᾷ ual δεχομένης τὰ εἴδη χαὶ ἀποβαλλούσης ὑπερ- Gla 
ἀνέχοντα. λέγει γοῦν ὁ ᾿Αριστοτέλης ἐν τῷ Η τῆς Μετὰ τὰ φυσιχὰ 

\ 

15 
\ \ ? \ »] , | » 5 , o 

ταῦτα' “περὶ μὲν οὖν τὰς φυσιχὰς οὐσίας xal yelvytas avayxy οὕτως 610 
ν μετιέναι, εἴ τις μέτεισιν ὀρθῶς: χαὶ γὰρ αἴτιά τε ταῦτα καὶ τοσαῦτα, χαὶ 

ἴ τὰ αἴτια Copa ἐπὶ δὲ τῶν φυσιχῶν μὲν ἀιδίων δὲ οὐσιῶν ἄλλος 

γος. ἴσως γὰρ ἔνια οὐχ ἔχει ὕλην ἢ οὐ τοιαύτην, ἀλλὰ μόνον κατὰ 
τόπον χινητήν.᾿ ἐπειδὴ γὰρ πανταχοῦ τὴν ὕλην ἀπὸ τῆς μεταβολῆς ἐϑεά- 
σατο, ἐν δὲ τῷ οὐρανῷ μόνην οἷδε τὴν χατὰ τόπον μετ αβολήν, εἰχότως 

ῃ 
> 

χαὶ ὕλην μόνην αὐτῷ τὴν τοιαύτην ἀπολέλοιπεν. Zovie δὲ οὗτος ὕλην τὸ 
σῶμα νομίζων. ὃ δεύτερον ὑποχείμενον of {περ τα τητίηοι χαλοῦσι, πολλοὺς 

δαπανᾶν λόγους δειχνύναι σπουδάζων, ὅτι ἔχει σῶμα ὃ οὐρανὸς χαὶ διὰ 
ποῦτο χαὶ εν χαίτοι τίς ἂν ἀμφιβάλοι σῶμα τὸν οὐρανὸν ἔχειν; οὐ 
μέντοι, εἰ τὸ σῶμα τοῦτό ἐστιν αὐτοῦ ἢ ὕλη, ἀνάγχη χαὶ στέρησιν ἔχειν 
ἀντιχειμένην, ὡς οὗτος οἴεται, καὶ γενητὸν εἶναι καὶ φϑαρτόν" ἐχείνῃ γὰρ 
τῇ ὕλῃ σύνεστιν ἢ στέρησις τῇ τοῖς γενητοῖς καὶ φϑαρτοῖς ὑποχειμένῃ. 

οἵ > Vv 7 5 ~ \ \ σ 

TEOLTTOV ovby tows π TOUTOLDS ALTOV TOUS λό: (ous ἀντιλέγειν. πλὴν οτι 
Ὁ 

lf ΕΙ se -Ξ Atlee! > ἘΞ oN \ aa a pa Co = ΄ 

φαίνεται νομίζων, ἢ τριχῇ διαστατὰ χαὶ τὰ οὐράνια χαὶ τὰ ὑπὸ σελή- 

νην ἐστί, μηδὲν διαφέρειν ἀλλήλων, πολὺ ταῖς χοινότησι τῶν ὀνομάτων 
ἀποχρώμενος. τίς γὰρ ἂν εἴποι τῆς αὐτῆς φύσεως εἶναι τὸ οὐράνιον 

σῶμα τοῖς τῇδε; πῶς δὲ τάδε Ἰράφων “τί οὖν ϑαυμαστόν, ὥσπερ ταῖς 

μυρίαις τῶν ὑπὸ σελήνην ἰδέαις μία χαὶ ἢ αὐτὴ ὑποχεῖσϑαι ὕλη ὁμολογεῖ- 
> \ A \ W> V. id > 

ται ἐπιτηδείως πρὸς πάντα τὰ εἴδη ἔχουσα, ὡς ἣ εἰς ἄλλ ae πάντων με- 

ταβολὴ δείχνυσιν, οὕτω δὴ χαὶ τὰς τῶν ey ἰδέας τὴν αὐτὴν ὕλην 

πεφυχέναι δέχεσϑαι᾽ οὐχ ἐνενόησεν, ὅτι, εἴπερ ἣ αὐτὴ ὕλη τῶν οὐρανίων 

χαὶ τῶν ὑπὸ σελήνην ἐστὶ χαὶ τῶν αὐτῶν εἰδῶν ἐστι δεχτιχή, καὶ μετα- 
> , δ » , Ἃ ΄ βάλλειν ἔδει πάντως εἰς ἄλληλα; χαίτοι, χἄν πᾶντα ΠΡΟΣ ov Wome 

χαὶ ἀπερισχέπτως, οὐχ οἶμαι τοῦτο ἂν εἰπεῖν αὐτόν, ὅτι τὰ οὐράνια χαὶ 
tf » ΄ 

τὰ ὑπὸ σελήνην εἰς ὄλχηλα τι των: εἰ δὲ λέγοι τὰ ἄνω χάτω = 

ταζόμενος, μεϑύειν εἰκότως ἄν παρὰ τῶν ΣΤ ΤΥ ταν νομίζοιτο. χαὶ γὰρ 
J4 oe a πολλάχις ἐχρῆν wetabeBryxévar, εἴπερ ἣ αὐτὴ οὖσα ὕλη ὁμοίως 

Son) Soa. ERR! op er ee Sik geen ge a ατέρωϑι πρὸς τὸ μηδὲ ἐπ’ ὀλίγον στέγειν ta ἐγγινόμενα αὐτῇ 
\ " ~ > 5 ‘4 ~ \ ar ~ > 

νομίζειν TO EY TOLS οὐυρᾶνιοις τριχῆ διαστατὸν υηὸξν τοῦ πὰρ 

9 1 ὑποβαλλούσης E: corr. E? 2 λέγει --- Ἀριστοτέλης] bis Ὁ 6 om. D 

H] τα ADE ὃ ταῦτα] 104463 4 μετεῖναι ABE: corr. E? zat γὰρ] εἴπερ 

ἄρα c αἴτιά τε] αἰτιᾶται DE: corr. E? 5 δεῖ τὰ] corr. ex δεῖται E? δὲ om. 

AB 

om. 

- 

6 μόνην B ἰ 
ΑΒ ἀμφιβάλλοι Ke 13 τὸ] e corr. D 15 τῇ (alt.)) ἡ ὁ 16 τούτο 

18 ἐστῇ seq. ras. 1 litt. E διαφέρων E: corr. ἘΠ post πολὺ del. ἐν E? 
20 τάδε] τάχα E 21 ὑπόχειται E: corr. E? 23 post ἰδέας del. καὶ τῶν ὑπὸ σελήνην 

ἐστὶ Ὁ 24 οὐχ] mut. in οὐδ᾽ E? ἐνόησεν Ὁ 25 ἐστὶν E, eras. ν 

25. 26 μεταβαλλεῖν A: μεταβαλεῖν B 26 φϑέγγηται Ὁ 27 οὐχ] corr. ex οὐχ E?: 

obvy corr. ex οὐχὶ A 28 τὰ (pr.)] in ras. B ἄλληλα] ἡ e corr. B μεταβάλλει 

De λέγει DE 90 zat om. AB ἤδη] εἴδη A πολλάκις] in ras. E! 
20 31 μηδὲν B 32 οὐρανίοις) ABb: οὐρανοῖς DEc μὴ δὲ AB τοῦ] τῶν Ac 

8 

25 

30 

ὕλης B 10 καλοῦσι] seq. ras. 1 litt. E 12 aes 
» B 
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ἡμῖν διαφέρειν, διότι a διαστατὸν ἑχάτερον, πόσης ἐστὶ παχύτητος λο- 61> 
γισμοῦ; οὕτως γὰρ οὐδὲ ἢ οὐσία τῆς οὐσίας καϑὸ οὐσία οὐδὲ τὸ φῶς τὸ 40 

Ἡλιαχὸν τοῦ ἐνταῦϑα χαϑὸ φῶς. ἀλλ᾽ ἐπιλήσμων, ὡς ἔοιχεν, εἰμὶ χαὶ 

βραδὺς ἐπιλαϑόμενος, ὅτι γυμνῇ κεφαλῇ πρότερον ἔλεγεν οὗτος ταὐτὸν 
5 εἶναι τὸ τοῦ ἡλίου φῶς τῷ τῆς πυγολαμπίδης. πῶς οὖν αὐτῷ ταῦτα ὡς ξ Πὼ Y LG. 13 109 | πιοωῆς, πῶς OVUY αὐτῷ ταῦτα Ws π 

ἄτοπα παρατίϑημι;, ἀλλὰ πρὸς ἐχεῖνό ye οὐχ οἶδα ὅπως ἕξει τὸ ual τὴν 45 

ἐτιμοτάτην τῶν ἐνταῦϑα οὐσιῶν χαϑὸ οὐσία λέγειν τῆς τοῦ δημιουργοῦ 

μηδὲν διαφέρειν 7 | τό γε ὃν τοῦτο τοῦ ἐχεῖ ὄντος. ἢ τάχα ual πρὸς 62a 
τοῦτο ἀπερυϑριάσει ὁ τὰ ϑεῖα χαὶ τὰ ἀνθρώπινα εἰς μίαν Μίύχωνον συγ- 

10 χυχῶν ;,“ἐπειδὴ δὲ σπουδάζει δειχνύναι χαὶ χατὰ ᾿Αριστοτέλην τὸν οὐρανὸν 
ἔνολον ἐντεῦϑεν αὐτὸν γενητὸν χαὶ φϑαρτὸν ἀποδειχϑήσεσϑαι προσδοχῶν, 5 

) led > 

ἀχουσάτω τῶν On ἐμοῦ πρὸ ὀλίγου παρατεϑέντων, ἐν οἷς εἶπεν, ὅτι οὐ 

ey ὕλην ἔχει ὃ οὐρανός, οἵαν τὰ ἐ τος ἀλλὰ μόνην χινητὴν 

χατὰ τόπον. προγινώσχων δέ, ὡς ἔοιχεν, ᾿Αριστοτέλης τὰς τῶν οὕτως 
15 ἐπιπολαίων ονθβώπων παραχοὰς μετ᾽ ὀλίγα τῶν πρότερον ὕπ᾽ ἐμοῦ παρα- 10 

τεϑέντων τάδε γέγραφεν" “odds παντὸς ὕλη ἐστίν, ἀλλ᾿ ὅσων γένεσίς ἐστι 
χαὶ μεταβολὴ εἰς ἄλληλ \a* ὅσα δὲ ἄνευ τοῦ μεταβάλλειν ἐστὶν 7 μή, οὐχ 

ἔστι τούτων ὕλη. χἂν ἐπ οὖν ἐν τῇ [Περὶ οὐρανοῦ τὸν οὐρανὸν ἔνυλον 
L 

> ¢ ? 7 \ > δ, ¢ \ fe 

εἶναι, ὡς xav) Exacta αὐτὸν xat ee λέγει, οὐ μέντοι ὡς τὴν τοῖς 15 

20 eae xat φϑαρτοῖς ὑποχειμένην ὕλην ἔχοντα, ἀλλὰ μόνον τὴν χατὰ 
4 ΄ ~ \ ees NEE. κεν > δὼ , c 

τόπον χινητήν᾽ σαφῶς γὰρ τοῦτο διώρισεν. “GAN εἰ διαφέρει, φησίν, 7 οὐ- 
’, is κω [- \ [4 4 Vv Ὁ ΣᾺ y ~ ~ 

pavia ὕλη τῆς ὑπὸ σελήνην, σύνϑετοι ἔσονται at ὗλαι ἔχ te τῆς χοινῆς 
- ~ -« 5) “ῳ “ > 

αὐτῶν φύσεως χαὶ τῶν ἐν ταύτῃ διαφορῶν τοῦτο δὲ εἶπε χατ᾽ εἶδος 20 
, A aro γ- AR, > , ΣΝ λιν τς Z Ort τ Ω᾽ Qn ε 

αόνον γίνεσϑαι ΜΕΥ τας διαφορᾶς, THY OF χατὰ ὕφεσιν, χαῦὺ ἣν ὡς 
΄, 

25 ἀφ᾽ ἑνὸς διαφέρει τὰ προϊόντα, οὐχ ἐννοεῖ" χαίτοι χατὰ ταύτην πάσης ἰδιό- 
> \ > 

xa’ αὑτὴν ἣ πρόοδος ἐπιτελεῖται. ἐπειδὴ ὃὲ δυσχεραίνων 
> \ x 4 \ 5 he ~, 

οδεδειχέναι aan ἐν τῷ évds- 9ὅ 

ς 

φαίνεται πρὸς τὴν ἀσώματον ὕλην χαὶ 

Cc. = = a os =) Ov aA εὶ εἰ ~“ <= 

τε 
5 

ἀπ 
΄ , ~ 2), \ , σ > 

χάτῳ λόγῳ τῶν ἐλέγχων τῶν πρὸς τὰ []ρόχλου, ὅτι adr 
΄ > / ‘> > 3 3 > v 

υυϑευομένην ἀσώματον χαὶ ἀνείδεον ὕλην εἶναι, ἀλλ εἰς EOYATOY τὸ τριχῇ 

80 διαστατὸν ἀναλύεται τὰ σώματα, τοῖς μὲν ἐχεῖ χεχομπασμέ 
als >)! >] ’ὔ 5 ΄ " - 6 

ξεως ἄν ἐντύχοιμι TAATEOL φληνάφοις, ὁ πότε χαὶ νῦν οὐχ 80 
\ \ > πῶ Q/ 5 

οἶδα ὅπως τὰ [Περὶ οὐρανοῦ tod ᾿Δριστοτέλους σαφηνίσαι προϑέμενος εἰς 

1 πόσης ἐστὶ om. Β 8. ἀλλ] ἀλλ᾽ . D εἰμὴ] εἰ μὴ AB 5 τῷ] corr. 

ex to E? 7 τῆς] corr. ex τοῖς E? ἢ (alt.) om. B 9 ὁ] xat B τὰ (alt.)] 

om. Ee Μίκωνον AB: Μύχονον e 9. 10 συγχυχῶν] comp. A: σύγχειται B 
10 Ἀριστοτέλη BE: corr. E! 12 εἴπερ B 13 ὕλην ἔχει ABb: ἔχει ὕλην DEe 

μόνην ΑΒ 14 ὁ ᾿Δριστοτέλης ς 15 ἐπὶ παλαιῶν AB ὀλίγον Ἐς τῶν] 

m. sec.. E προτέρων BE: corr. E? 16 γέγραφεν] 104427 ὅσον E 

ἐστιν E deinde del. 7 μὴ E? 17 xai— py]- mg. E? ὅσα] τὰ E Sc 
τοῦ om. E: τῆς AB μεταβολῆς BE ἐστὶν om. E un] γενέσεως E 

18 τῇ] τῷ Ec Περὶ οὐρανοῦ] 19 19 χαὶ ABb: χαὶ ὡς DEc 21 διαφέ- 
ρειν B 28 εἶπεν E χαῦ A 24 γίγνεσϑαι E νομίζων γίνεσϑαι D 

28 ἐλέγχων] de aetern. mundi ΧΙ ὃ et 6 ἐστι] seq. ras. 1 litt. E 29 ἀνίδεον D 

els] corr. ex el E? 81 ἂν om. B φληνάφοις] post d ras. 2—3 litt. E 
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»» ΄ 
ν αὐτῇ τῶν φυσιχῶν εἰδῶν ὑπάρχει zat’ οὐσίαν οὔτε 80 
γεϑος οὔτε ἀριϑμὸς οὔτε χρῶμα, χαϑὸ δὲ τριχῇ διάστα- 

5 τόν ἐστι, χαὶ πεπερασμένον δηλονότι: οὐ γὰρ ἄπειρον: χαὶ μέγεϑος ὡρισ- 
μένον ἔχει χαὶ σχῆμα χαὶ χρῶμα χατὰ τὴν ἐπιφάνειαν χαὶ εἴδεσιν χαὶ 
ἀριθμοῖς διαχεχόσμηται. πῶς οὖν δυνατὸν τἀναντία συναληϑεύειν ἐπὶ τῆς 40 
ὕλης, λεγέτω χαὶ μὴ δεχάδας λόγων ἐπιγράφων τοὺς ἀνοήτους χαταπλητ- 
ἔτω. ,χαὶ ἦν μὲν πρὸς τοῦτο τὸ δόγμα πολλὰς ἤδη παρασχὸν εὐϑύνας 

10 πολχὰ λέγειν ἐπιχειρήματα παλαιά τε χαὶ νέα, ἀρχεῖ δὲ χαὶ τούτῳ χαὶ τὸ 
εἰρημένον, εἴπερ συστρέφοιτο ζητεῖν μᾶλλον τὴν ἐν τοῖς ἀπορωτέροις τῶν 45 

λόγων ἀλήϑειαν ἥπερ ἀπερισχέπτως τὸ ἐπιὸν ἀποφαίνεσϑαι. ἀλλὰ μέχρι 
τούτων, ὥς φησι, τοὺς | ἀγένητον εἶναι τὸν χόσμον χατασχευάζοντας τοῦ 62> 

᾿Αριστοτέλους λόγους ἤλεγξεν, ὡς ἤλεγξε, τοιαῦτα ληρήσας" ὁμολογεῖ δέ, 
15 ὅτι ἐχ τῶν εἰρημένων τὸ ἐχ προὐπάρχοντος αὐτὸν τοῦ ὑποχειμένου γίνε- 

ἤλεγξε. βούλεται οὖν δεῖξαι, ὅτι Ex μὴ ὄντος 6 χόσμος ὑπέστη" ὅ 
aya δὲ χαὶ τούτου τὴν δεῖξιν εἰς τὰ πρὸς [Πρόχλον ἀνέπεμψεν, πλὴν τὸν 

γιστάμενον προφέρει λόγον χαὶ διαλύειν αὐτὸν ἐπιχειρεῖ λέγων: “el γὰρ 
2 

< fo] τὸ a o ad = 
ΕΣ φασίν, ἐχ τοῦ πάντη μὴ ὄντος, συμβήσεται τὸ μὴ ὃν εἶναι" 

p τὸ ὃν μεταβέβληχεν. GAN εἰ μέν τις οὕτως, φησίν, ἐχ τοῦ μὴ 10 
ΕΥ̓͂ σός EN , itt ¢ oY fi 2 es ~ ΄ > ~ 

ὄντος λέγει τὰ γινόμενα γίνεσϑαι, ὥσπερ dx ξύλων ναῦν, τουτέστιν αὐτοῦ 
τοῦ μὴ ὄντος ὑποχειμένου τῷ γινομένῳ χαὶ εἰς αὐτὸ μεταβάλλοντος, συμ- 

΄ = ~ 5 ἘΠ δὴ ΝΕ on te ¢ 3 ? ie σις ~ A ~ 

βήσεται τῇ ἀληϑείᾳ τὸ μὴ Ov εἶναι. GAN ody οὕτως οἶμαι, φησί, φρενῶν 
> SPARS ΄ ς 5 ~ x Vv ΄σ Ἁ ΄ c / > ) ἀτυχῆσαϊ τινα, ὡς Ex τοῦ μὴ ὄντος οὕτω τὴν γένεσιν ὑποτίθεσθαι, ἀλλ᾽ 15 

wave γίνεται τῶν γινομένων ἕχαστον οὐδαμῶς ὃν πρότερον, εἰς τὸ τ 
- ὧι 

ἴω © = 

τ ΄ PP) > ὯΔ 4 Ἃ Di EN 4 S ~ \ Ὁ \ es εἶναι παρήχϑη᾽. ἐν δὴ τούτοις ἣ ἐγὼ παντάπασιν ἀγνοῶ τὰ ὑπὸ τούτου 
λεγόμενα, ἣ οὗτος φαίνεται τῶν ἀρχαίων λόγων ἀσυνέτως ἀχηχοώς" οὔτε 

\ \ > \ »» , 3 mw Fars \ » \ \ Ἃ γὰρ τὸ ἐκ μὴ ὄντος ytvecdar εἰς τοῦτό τις ἀπῆγε τὸ ἄτοπον τὸ τὸ pH ὃν 20 
εἶναι. ἀλλ᾽ εἰς τὸ μηδὲν ex τοῦ μὴ ὄντος δύνασϑαι γενέσϑαι διὰ τὴν τοῦ 

80 μὴ ὄντος ἀδράνειαν. τὸ γὰρ γινόμενον χαὶ ὡς ἐξ ὑποχειμένου νομίζοντες 
΄ { \ ΄ Ἂν ~ Neh 5 ν΄ wv > ] ~ 4 ” \ 

γίνεσϑαι ual ὑπὸ ποιητιχοῦ αἰτίου elxdtws ἔλεγον ἐκ τοῦ μὴ ὄντος μηδὲν 

γίνεσθαι μήτε ὡς ἐχ στοιχείου μήτε ὡς ἐχ ποιητιχοῦ αἰτίου. χαὶ γὰρ % 

1 Αὐγείου De 2. ὃ καϑὸ μὲν ὕλη om. AB 4 δὲ] καὶ Β 6 καὶ εἴδεσιν 
om. E εἴδεσι BDe 7 ta ἐναντία ec ἐπὶ] περὶ Ὁ 8 ὑπογράφων Ee: 

scribens b 10 καὶ τούτῳ D: χαὶ τοῦτο AE*e: χαὶ τοῦτον BE: hoc Ὁ 11 συστρέ- 

φοιτο] mut. in ἀντιστρέφει τὸ E*: ἀντιστρέφει τὸ ὁ τῶν om. B 13 tod BD: 

τοὺς AEc 14 λόγον B ἤλεγξε Ac ὡς ἤλεγξε om. Ee 15. 16 ytyvestar E 
16 δεῖξαι om. ὁ ὑπέστη] --- 6 corr. B 17 ἀνέπεμψε BDEc 19 γίγνοιτο E 

φησίν Ὁ 20 μεταβέβηχεν Β μέν] bis E, sed corr.: supra add. εἰν vel αν D! 

21 ὄντως A γηνόμενα γίγνεσθαι E 22 γιγνομένῳ E μεταβαλόντος Β 25 γίγ- 

νεται E γηνομένων E 27 ἣ om. c 28 γίγνεσθαι E εἰς] τι εἰς ὁ 

τις OM. ὁ ἀπῆγεν BE: ἀπήγαγε ἘΠι τὸ τὸ] τὸ ΑΒ 90 γιγνόμενον E 

31 γίγνεσϑαι E εἰχότως --- αἰτίου (32)] mg. ἘΦ οὐδὲν Ee 32 οὔτε Ec ἐχ] ἀπὸ 

Ee στοιχείων B οὔτε Ee éx] ἀπὸ Ee: ab Ὁ: fort. ὑπὸ γὰρ om. B 
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len) © ~ ~ > es ΜῈΝ "7 > ~ > ~ 

Παρμενίδης ὃ πρῶτος, ὧν ἀχοΐ ἴσμεν, τοῦτον τὸν λόγον ἐρωτῶν ἐν τοῖς 62b 
»"« 

ἔπεσι περὶ τοῦ ἀγένητον εἶναι τὸ ὃν τάδε γέγραφε: 
tt 
U7 τίνα γὰρ γένναν δὶ σεαι αὐτοῦ; 

~ + » ΄ 

πῆ πόϑεν αὐξηϑέν; οὔτ᾽ ἐκ μὴ ΤᾺ os ἐάσσω 
΄ > XS o\ ~ > \ \ 

5 φάσϑαι σ᾽ οὐδὲ νοεῖν: οὐ γὰρ φατὸν οὐδὲ νοητὸν 30 
la 

ἐστὶν ὅπως οὐχ ἔστι. 
Na? / >\ [ὦ > ΄ᾳ« \ 5 ΄, ςς , 

χαὶι Ἀριστοτέλης ὃὲ οὕτως ἐχτίϑεται τὴν ἀποριᾶν᾽ χαι φασιν οὔτε γίνεσϑαί 

τι τῶν ὄντων οὔτε φϑείρεσϑαι διὰ τὸ ἀναγχαῖον μὲν εἶναι γίνεσϑαι τὸ γι- 
νόμενον ἣ ἐξ ὄντος 7 ἐχ μὴ ὄντος, ἐκ δὲ τούτων ἀυφοτέρων ἀδύνατον 35 
rn v \ \ Ἃ L aoe fy \ YS v \ v »>Q\ Ἃ 10 εἶναι" οὔτε γὰρ τὸ ὃν γίνεσθαι" εἶναι γὰρ ἤδη" ἔχ τε μὴ ὄντος οὐϑὲν ἂν 

“}}) yeveotary ὑποχεῖσϑαι γάρ tt det’. τίς οὖν ἐστὶν Ὁ τ: τοῦτο ἀπάγων τὸ 

ἄτοπον εἰς τὸ τὸ μὴ ὃν μεταβεβληχέναι εἰς τὸ ὄν; ὅλως δέ, εἰ, χαϑὸ [0] 

γίνεται τῶν γινομένων ἕχαστον, ὡς αὐτός φησιν, οὐδαμῶς ὃν πρότερον εἰς 40 
\ ν᾿ bes { ’ὔ ἧς Ἃ Ἁ αλ / ᾿Ξ » / a. \ 

TO εἶναι παρήχϑη. τί χωλύει, χἂν μὴ χαϑὸ γίνεται ἔστι, γίνεται ὃξ χατὰ 
om ΑἹ , > ‘ aN τὸ ¢ we > c δ ΛΚ i? fl \ 15 THY μορφήν, ἀλλὰ χατὰ τὸ ὑποχείμενον εἶναι, ὡς ὃ λίϑινος “Ἑρμῆς χατὰ 

\ ἘΝ \ > v \ md / \ ὯΝ \ 44 » 

μὲν τὴν μορφὴν οὐχ ἐστιν πρὸ τοῦ γενέσϑαι, χατὰ δὲ τὸν λίϑον ἔστι: πει- 

ρᾶται ὃὲ διὰ πολλῶν δειχνύναι, ὅτι τὰ ἀμέσως ὑπὸ Θεοῦ γινόμενα οὐχ ἐξ 45 
\ ~ ς 4 x 

ὑποχειμένου τινὸς γίνεται πον τ ἀλλὰ μετὰ τοῦ ὑποχειμξνοῦ τὸ 
ε 

εἶδος. χαὶ | εἴϑε γε ἐνόει, τί σημαίνει τὸ ἀμέσως ὑπὸ τοῦ δημιουργοῦ 63a 

20 ϑεοῦ γίνεσϑαι" οὐ γὰρ ἄν, οἶμαι, ταύταις ταῖς περὶ τοῦ οὐρανοῦ βλασφη- 
plots περιεπεπτώχει. χαὶ γὰρ xual ἡμεῖς οὔτε 8x ταὐτομάτου οὔτε ὕπ᾽ ἀλ- 

hys τινὸς αἰτίας τὸ ὑποχείμενον τῷ δημιουργῷ παρασχευασϑῆναί φαμεν, 5 

ἀλλ ἅμα τῷ εἴδει χαὶ τὸ ὑποχείμενον, εἴ τί ποτε ἔστ', τοῦ ae τὸν 
> 

δημιουργὸν ϑεὸν ἀμέσως παραγαγεῖν λέγομεν, οὐ μέντοι διὰ γενέ οὐδὲ 

25 ὡς πρότερον μὴ ὄντα ὕστερον γενέσϑα!, ἀλλὰ διὰ τὴν ay τον ae Jeod 
bx’ αὐτοῦ παραγόμενον αὐτῷ τῷ εἶναι tov ϑεὸν xal οὐ τῷ ἄλλοτε ἀλλοῖα 10 

: ‘ \ , ‘ 

Tpoarpetavar xal evepyetv\ ἀεὶ τῆς ayabdtytos αὐτοῦ χαὶ τῆς tod εἶναι 

διαιωνίου διαμονῆς ἐξηρτῆσϑαι, ὥσπερ οὗτοι τὸν Υἱὸν λέγειν εἰώϑασιν. οὐ \ | Leet ’ i 1 

γὰρ δυνατὸν ϑεὸν γόνιμον χαὶ δημιουργὸν ἄπραχτον xal ἀργὸν εἶναί ποτε, 

1 ol coms ex ὧν ΕΠ: ὃν Ὁ 2 γέγραφα A cf. Parmenid. 67 Stein 

ths eat A 4 οὔτε DE ὄντος AB ἐάσσω Ὁ (cf. Simpl. Phys. p. 145,7 

a F): ἐασέω AB: ἐάσω Ec 5 σ᾽ c: σε DE: ἁ AB οὔτε c οὐ] οὐδὲ AB 

6 ad ὅπως mg. ἢ ἄλλως ὃ (Ὁ) ὄντως οὐχ ἔστιν E? ἔστι] seq. ras. 1 litt. E: comp. A 

7 δὴ B φησιν BEe; v. 191427 sq. γίγνεσθαι DE 8 γίνεσϑαι) γίγνεσϑαι E: 

φϑείνεσϑαι A: φϑείρεσϑαι B 8. 9 γηνόμενον E 10 γὰρ] τὰ. sec. E γίγνε- 
σϑαι E οὐδὲν c 18 γίγνεται E γιγνομένων E οὗτος Ὁ 

14 γίγνεται E ἔστιν E γίγνεται E δὲ] δὲ οὐ Ὁ 15 λίϑινος] -t- in 

ras. B “Ἑρμῆς corr. ex ἐκ pop E? 16 μὲν] δὲ AB ἔστιν] ἔστι BDEc 
ἔστι] seq. ras. 1 litt. E 17 γιγνόμενα E 18 γίγνεται E 19 ἐνενόει ς 

20 ϑεοῦ om. B γίγνεσϑαι E 21 περιπεπτώχει D 22 τῷ δημιουργῷ τὸ ὑπο- 

κείμενον Ec post δημιουργῷ add. λέγομεν E*, sed del. παρασχευασϑηναι --- ὑποχεί- 

vevoy (23)] om. E: προετοιμασϑῆναι ἀλλ᾽ ἅμα τῷ εἴδει χαὶ τὸ ὑποχείμενον Εἴς 20 παρα- 

γόμενα Ee τῷ] τὸ Β οὗ τῷ] οὕτω A: οὕτως Β 27 ἀλλ᾽ ἀεὶ Ac 28 διαιωνίας Β 

ἐξηρτημένα ἐς ὥσπερ --- εἰώϑασιν)] uncis incl. ¢ 29 ϑεὸν BD: τὸν ϑεὸν A: om. E: 
τὸν E? post δημιουργὸν add. ϑεὸν E*e post ποτε add. oluat Ὁ 
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ὥσπερ οὐδὲ ἥλιον μὴ φωτίζοντα οὐδὲ πῦρ μὴ ϑερμαῖνον, χαὶ οὕπω γένε- 63a 
σις χαὶ φϑορὰ χατὰ ταύτην ἀνεφάνη τὴν ὑπόστασιν. ἔνϑα ὃὲ τὸ πρότερον 1b 
uk ὃν ὕστερον ἔστιν, εἰ μηδεμίαν ἔχει προηγουμένην ἐπιτηδειότητα, τί 
δι, , «“ΦΦ.0 b] \ ‘ vy 5 Ἃ σ ξ Υ͵ 
δήποτε τότε προῆλθεν ἀλλὰ μὴ ἄλλοτε; ἢ ὥσπερ χρύνον ἔχει προη- 

γούμενον τοῦ χρόνου τῆς εἰς τὸ εἶναι ἐχφάνσεως, χαὶ συνεχής ἐστιν 20 
> 

ἐχεῖνον: “dv εἴπῃ τις’ διὰ τί ἢ σή ἐχεῖνον; χἄν εἴπῃ τις’ διὰ τὶ Ἢ σήμερον. 

σι 

> 5 7 \ , 

οὗτος ἐχείνῳ χαὶ τέταχται μετ 

ζαέρα νῦν ἐξεφάνη: ἕτοιμον εἰπεῖν, ὅτι ταύτην ἔλαγεν ἐν τῷ ὅλῳ ypov [Ep v ecee 1; STOLWLOV ELTELY, Ὁ τα) τὴν © VEY Ὁ λα χρόνῳ 

τὴν τάξιν τῶν μὲν προηγουμένων αὐτῆς, τῶν 62 ἑπομένων. οὕτως χαὶ 
ld A ~ Vv τὸ ἐν τῷ παρόντι χρόνῳ γινόμενον ἔχει προηγούμενα χαὶ ἑπόμενα, ἐξ ὧν 2% ὮΝ 

10 τε γίνεται χαὶ εἰς ἃ μεταβάλλεται" χαὶ γὰρ ἢ χίνησις τῶν οὐρανίων. ὑφ᾽ 
om ἧς προσεχῶς ἐπιτελεῖται, καὶ προηγουμένην ἔχει τινὰ χαὶ ἑπομένην αὐτῇ, 

χαὶ διὰ τοῦτο οὔτε πρότερον οὔτε ὕστερον ἀλλὰ νῦν Pe χαὶ νῦν φϑεῦ 
ρεται τὰ τοιαῦτα" ὡς, εἴ γε ἐχ τοῦ μὴ ὄντος ὑφίστατο χαὶ εἰς τὸ μὴ ὃν 80 
ἐφθείρετο, οὐχ ἄν τις, οἶμαι, τὴν αἰτίαν εἶχεν ἀποδοῦναι τοῦ νῦν ἀλλὰ μὴ 

15 πρότερον. td μέντοι ἀεὶ ὕφεστός, ἅτε μὴ χατὰ μεταβολὴν ὑφιστάμενον, 
5 ~ Ἂ e A /, ~ 5 \ Ἁ , 5 ? 5 Ψ; σ΄. A ~ 7 

οὐχ ἀπάιτεϊ τὸ διὰ τί νῦν ἀλλὰ μὴ πρότερον, ἀλλ ἀμέσως ὑπὸ TOD δη- 
“.ἡ 

μον παραχϑὲν χατὰ τὴν προ, αὐτοῦ χαὶ αἰώνιον χαὶ oe πᾶσαν Bo 
ὑφεστῶσαν ἀγαϑότητα ἀΐδιον μὲν ὑπέστη διὰ τὸ ὑπὸ ἀχινήτου αἰτίου παρ- 
ἄγεσϑαι προσεχῶς τῷ εἶναι ποιοῦντος, ὑφειμένην ὃὲ πρὸς τὸ ξαυτοῦ 

90 αἴτιον τὴν ὑπόστασιν ἔλαχε διέστη τε περὶ αὑτὸ χατὰ τὸ τελειότατον τῶν 
σχημάτων τὸ σφαιριχὸν χαὶ χίνησιν ee τὴν χυχλοφορητιχὴν ἅτε ἀνέχ- 40 

λειπτον οὖσαν μόνην τῶν φυσιχῶν χινήσεων. ἔδει γὰρ τὸ πρῶτον διαστὰν 
ἀπὸ τοῦ ἀδιαστάτου χαὶ πρῶτον χινηϑὲν ἀπὸ τοῦ ἀχινήτου χαὶ χατὰ σχῆμα 
? διαστῆναι τὸ τελεώτατον χαὶ χατὰ χίνησιν χινηϑῆναι τὴν ἀνέχλειπτον χαὶ 

~ bya) ΄ >) > , >. 5 Yo ΄ ~ = 

τῇ ἀιδίῳ συνυπάρχειν οὐσίᾳ δυναμένην. ἐπεὶ ὃὲ οὐχ ἔδει μέχρι τῶν 4 
τῷ or 

ἀιδίων στῆναι τὴν ἀγαθότητα τοῦ δημιουργοῦ, ἀλλὰ χαὶ τὰ ἐν μέρε' χρό- 

vou τὸ εἶναι Naa πρὸς τοῖς ἐσχαϊτοις ὑποστῆναι tod παντός, ἵνα τὸ 63 

πᾶν ὄντως πᾶν ἦ; δι᾿ αὐτοῦ δὲ τοῦ δημιουργοῦ ἀμέσως γινόμενα χαὶ ταῦτα 

ἀίδια ἂν Fy διὰ τὴν ἀχίνητον ἐχείνου ἐνέργειαν, τούτου χάριν διὰ τῆς ἐν- 

80 δοϑείσης ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῖς CHIE ἀιδίου χινήσεως χαὶ τῶν ἄλλοτε ἄλλων ἐν ὅ 

ἐχείνοις σχηματισμῶν τὰ ὑπὸ σελήνην πάντα διαχοσμεῖ, ὡς χαὶ οὗτος ὅὃμο- 
ι 

Cone 

λογεῖ λέγων: “6 δὲ οὐρανὸς καὶ χκαϑ’ ὅλον αὐτὸν καὶ χατὰ μέρη τὸ χυ- 
~ ~ ~ ΄ 

ριώτατόν τε καὶ συνεχτιχώτατον εἶναι τῶν τοῦ χόσμου μερῶν ὡμολόγηται" 

τῇ γὰρ τούτου χινήσει φυσικῶς τὰ ἐντὸς ἰϑύνεται πάντα σώματα. ἐν δὲ 10 

ὃ ἔχῃ Α: ἔχοι Ὁ 4 τότε] corr. ex τοῦτο Ἐ2 6 εἴποι DEe 7 ἕτοιμον εἰπεῖν 

D, est dicere Ὁ: εἰπεῖν ἔστιν Ec: εἰπεῖν AB 8 οὕτω BD 9 γηνόμενον E 

προυγούμενα B 10 γίγνεται E οὐρανίων] ἐναντίων Ὁ 12 γίγνεται E 

15 μὴ (alt.) om. B 15 τὸ μέντοι] τὸ τὸ μέντοι B: om. E: τὸ δὲ Ee ὑφεστὼς 

DEe: corr. E? χατὰ τὴν Ὁ 17 πᾶσιν DE: corr. E? 18 ὑπὸ om. E: bx” Ee 

αἰτίας AB 19 τῷ] corr. ex tod E? 20 ἔλαχεν E: corr. E? αὐτὸ ABDE 

χατὰ] καὶ DE 21. 22 ἀνέχληπτον Β 23 καὶ (pr.)] zat tO Ὁ 24 τελειότατον Ὁ 

τὴν Db: τὸν ΑΒ: τῇ Ec ἀνέκληπτον B: ἀνεχλείπτῳ Ec 25 ἔδει] ἔχει E 28 ἀμέ- 

σος Β γενόμενα ¢ 30 τοῖς] τῆς comp. A 32 καὶ (pr.) om. Ὁ 

94. φυσιχῇ B 

* 



» = 

or 

10 

σι 

in) or 

30 
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τὸ σελήνην χαὶ γένεσίς ἐστι χαὶ φϑορὰ χαὶ τὰ ὑπὸ τοῦ ᾿Δριστοτέ- 630 
5 a "» ως ἘΝ ot Arp ΒΞ \ os Bohr) (oy ype Be a ΔΝ a a ἔν hove ἀξιούμενα" ἐνταῦϑα γὰρ κατὰ μεταβολὴν 4% τροπή, χαὶ ἐξ ὑποχειμένου ' i i ΠΡ | ‘ 

~ 5 ’, , 6 wy Ws 

χαὶ ἐχ τῶν ἀντιχειμένων γίνεται τὰ γινόμενα, χαὶ ἢ ἄλλου φϑορὰ ahhov 
΄ 5) ΄ ΧΩ: - ΄ ~ \ τὺ fed > Fane 3, 

yéveats ἐστιν, ὡς μηδὲ ἐν τοῖς ἐσχάτοις τοῦ παντὸς οὐσίαν ὅλην ἀπολέσϑαι τὖ 
b) / ~ 5. 

τινά, ἀλλὰ τρόπον τινὰ ἀλλοίωσιν μόνον εἶναι χαὶ τὴν ἐνταῦϑα μεταβολὴν 
~ ~ ξ΄ 

οἷ ΄ Ἁ > , » >) Ay , \ re | . τ: 

οὐσίας μὴ ἀπολλυμένης. “0b χρὴ τοίνυν τὰ ἐπὶ τῆς τῶν ὑπὸ σελήνην 

τὰ ἰε 

a) ~ ΡῈ \ 

ρξιν. OV παντελῶς ἐξῃρημένον χαὶ τὴς 

- , ~ > 
ἪΝ χα τὴς yeve σεως αὐτῶν αἀποῦδεῖζαι ὅλης φύσεως τῶν ὑπὸ σελήν προέ- 20 

τὰς παραχοὰς φυλαττόμενος, χαίτοι 
- 3 ,ὔ σ [2 ᾿ \ , v » \ > \ ¢ ΄ σαφῶς εἰπών, ὅτι ὡς χινητὸς χατὰ τόπον ἔχοι ἄν τι χαὶ αὐτὸς ὑποχεί- 

~ , ~ 5 / ~ ? ) , δ \ ¢ \ μενον τῇ χατὰ τόπον μεταβολῇ, οὐ μέντοι τῇ χατ΄ οὐσίαν ὡς τὰ ὑπὸ σε- 
΄ ~ eit χε 5 - 

λήνην. ταῦτα τοίνυν, εἰ βούλεται, πρὸς τὰ by’ ἑαυτοῦ ῥηϑέντα παραβαλὼν 35 
~ ~ ~ ~ . ~ ’ 

οὗτος ἐπισχοπείτω, τίνα μᾶλλον τῇ τε τοῦ ϑεοῦ μεγαλειότητι χαὶ τῇ φύσει 
~ , e ~ ~ c 5 

τῶν πραγμάτων συνάδειν doxst, χαὶ τῶν τ i χανόνων ὡς ἐπ 
~ γι ἊΝ , > , >) ’ [ὦ to 

τῶν ὑπὸ σελήνην εἰλημμένων ἀχουέτω, ἅπερ μόνα γίνεσϑαι χαὶ ς φϑείρεσὺ 

φησιν ἐχεῖνος, xattot χαὶ τὸν aL ὑπὸ τοῦ Veod THe genial νου ζων, 30 
΄ Νὴ ~ 3 \ \ \ 5 \ \ εν ὡς χαὶ οὗτος ὁμολογεῖ. ἀλλὰ τὰ ὀνόματα συγχέων, τὸν οὐρανὸν ὑπὸ τοῦ 

~ ΄ , ΠῚ ‘ Ἁ , ~ c \ PALS ϑεοῦ γίνεσϑαι λέγων, εὐθὺς τὰ προσήχοντα τῇ γενέσει τῶν ὑπὸ σελήνην 
5 ~ ~ ΄ 

ἐπὶ τὴν τοῦ οὐρανοῦ μεταφέρει γένεσιν τὸ ἐξ ὑποχειμένου χαὶ ἐχ στερη- 
, , iy ΄ σ > ~ \ my A gs oR Sp 

σεως γίνεσϑαι: xattor tod ᾿Αριστοτέλους, ὅπερ εἶπον, ταῦτα μὲν ἐπὶ TYS δῦ 
cy ee \ ὯΝ > 5 a! / , 

» 

ὑπὸ σελήνην γενέσεως ἀξιοῦντος, τὸν δὲ οὐρανὸν ἐξῃρῆσϑαι παντελῶς τῆς 
τ 3 2 : 

τοιαύτης ενέσεως τῆς ex τῶν ἀντιχειμένων ἀποδειχνύντος. GAN ἀρχείτω 
- - > > ΄ 

ταῦτα χαὶ γὰρ See ual πρότερον περὶ αὐτῶν. ἐπειδὴ δὲ τοὺς βιαιοτέ- 
Vv ~ ~ ~ 5 , 

ρους, ὡς οἴετα!, TH ᾿Ἄριστοτέ λους λόγων περὶ τῆς τοῦ χύσμου ἀγενησιας 40 
΄ > 5-" - - ~ 5 

χαταγωνισάμενος οὗτος ἐφεξῆς χαὶ τὴν ἀπὸ τῆς χοινῆς τῶν ἀνθρώπων 
Ὁ» \ 52 Oe , ΄ > > ~ 

δόξης χαὶ τῆς αἰσϑήσεως πίστιν προτίϑεται σαλεύειν, ἴδωμεν αὐτοῦ χαὶ 
, Ἁ , ’ὔ ~ 

τὴν πρὸς ἐχείνους τοὺς λόγους παρασχευήν. εἰπόντος τοίνυν τοῦ ᾽Αριστο- 
Ἐκ = 7 poe a Ὁ vy} ee \ v ἐν, ς ΄ , a τς ΞΟ Η τ 

τέλους, ὅτι ee re τὸν ἄνω ες ϑείῳ τόπον ἀποδιδύασιν χαὶ 4 
isto 

~ 1 ς \ \ ~ 

ant γον δὲ τας τῶν | προτέρων δόξας ἱστοροῦντος περὶ ΞΕ τοῦ χύσυμου 64a 
| iY i ry ‘ 

Teper! ay Pe een Ee COe =P σ᾽ ar ae Np a Se συστάσεως χαὶ λέγοντος, ὅτι ““γενόμενον ἅπαντες εἶναί φασιν, ἀλλ οἱ μὲν 
»Ψ»Ν ΄- ὃξ ς Qi 2 . Nie EN \ o CN δὲ aes 
αἴδιην. οἱ OF φϑαρτόν, οἱ δὲ ἐναλλὰξ OTE μὲν οὕτως OTE OE ἄλλως ἔχειν 

\ , ~ > a AE φϑειρόμενον, χαὶ τοῦτο ἀεὶ διατελεῖν οὕτως, ὥσπερ Ἐμπεδοχλῆς ὁ “Axpa- 5 
~ Ὁ , >) mal >») ~ , 

Ἰαντῖνος χαὶ Ἡράχλειτος 6 Egéstos”, ϑοίνην οὗτος ἑαυτῷ παρεσχευάσϑαι 

2 χαὶ om. D 3 γίγνεται E γηνόμενα E 6 οὐσίαν A, sed corr. 

12 παραβά Ἰλλων D 13 τε om. AB 15 γίνεσϑαι μόνα D yiyvectat E 

16 καίτοι -- ἀλλὰ (17)] mg. Ὁ 17 αὐτὸς Ec τὰ --- συγχέων] in ras. D! 

18 γίγνεσϑαι E 20 γίγνεσϑαι E 21 τὸν --- γενέσεως (22)] mg. E* τὸν δὲ] χαὶ 

τὸν E οὐρανὸν δὲ ς ἐξηρημένον ὅλως Ec 22 τῆς om. D ἀλλὰ D 

ἀρχεῖ τῷ A 23. 24 βεβαιοτέρους Ke 24 ἀγενεσίας ABE 26 εἴδομεν E 

corr. E* 28 ἀνωτάτω ¢ τόπον] to πᾶν AB ἀποδιδόασι BDE 91 λέγοντος 

219012 --- τ ὅτι τὸ Ee λεγόμενον AB: corr. A! 32 ἄφϑαρτον B 

ἐξαλλὰξ B ἔχει B 34 οὕτως E: corr. E? παρασχευάσϑαι ABE 
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vevOulxey τὸ ταῖς μαρτυρίαις χρώμενον αὐτὸν τῶν πολλῶν ἀνθρώπων pet 64a 
ὀλίγα τοὺς ἐν φιλοσοφίᾳ χλεινοὺς παράγειν τἀναντία μαρτυροῦντας περὶ τοῦ 

οὐρανοῦ. xattor ye, εἰ ἐπὶ τοῦ ἕν εἶναι τὸ ὃν τήν τε χοινὴν πρόληψιν 10 
> , " \ » te ‘ ‘ > ‘ ΄ 
ἐμαρτύρατο πολλὰ τὰ ὄντα νομίζουσαν χαὶ τὴν Παρμενίδου χαὶ Μελίσσου 
ΝΗΡ 50 ἡ £9 εὐ 5. τι wv ἣν» A 4 ~ 4 ! ~ > ye 

5 δόξαν εὐθύνειν προέϑετο, παντὸς ἄν, οἶμαι, xal τῶν ὀψιμαϑῶν ἣν λέγειν, 
ὅτι τὴν χοινὴν πρόληψιν ἀληϑῇ νομίζων πρὸς τὸ φαινόμενον τῶν ἀνδρῶν 15 a EU Sep ED ee δ a tebe a co ΩΣ ope 

’ Ὁ , t ~ ~ / 

ἐχείνων ὑπήντησεν ὑπὲρ tod μὴ τοὺς ἐπιπολαιοτέρως τῇ δύξῃ προσέχοντας 
τῶν ἀνδρῶν χαὶ τὸ βάϑος αὐτῶν ἑλεῖν μὴ δοναμένους πρὸς τὰ οὕτως 
> ~ ~ > , 4 Cc ὯΝ ? / σ 

ἐναργῆ τῶν δογμάτων ταράττεσϑα'. ἄρα οὖν IS ai ἈΡΙστοτε ιν, ὅτι 
10 γενητὸν τὸν χύσμον οὐχ ἀπὸ μέρους χρόνου τινὸς ὃ [Πλάτων εἶπεν, ὅς ye 20 

ust οὐρανοῦ γεγονέναι τὸν χρόνον φησὶ χαὶ σαφῶς τὴν αἰτίαν προσέϑηχε, 
δι᾿ ἣν γεγονέναι φησὶν αὐτόν; οὐ γὰρ ὅτι πρὸ τοσῶνδε ἐτῶν εἰς τὸ εἶναι 

- ΕῚ ᾿] σ ΄ ‘ ΄ ΄ σ 4 

παρῆλϑεν, GAN ὅτι Opatos antes τέ ἐστι χαὶ σῶμα ap ὅπερ τὸ pares 

αὐϑυπόστατον ἔχειν ἐνδείχνυται, GAN ἑτέρωϑεν μόνον τὴν ὑπόστασιν ἔχον αὶ 
15 εἰχότως γενητὸν λέγεσϑαι" τὸ μὲν γὰρ αὐθυπόστατον ἀμέριστον εἶναι χρὴ 

χαὶ ὅλον ὅλῳ ἑαυτῷ ἐφαρμόττειν, τὸ δὲ σῶμα διέστηχε χαὶ μεμέρισται 
χαὶ διὰ τοῦτο Tap ἄλλου μόνως ἔχον τὸ εἶναι γενητὸν λέγεται, οὐ χατὰ 

δ 

τὸ ᾿Αριστοτέλους τῇ 
ἂν γενέσεως σημαινόμενον τὸ μεταβολὴν ἐξ ἄλλου εἰς 30 

wy 

ἄλλο δηλοῦν. xat 

ς 
ὅτι ἄλλο τοῦτο τῆς γενέσεως σηυαινόμενον, χἂν τοῖς 

90 [Πλάτωνος οὗτος οὐχ ἣν ἱχανὸς παραχολουϑεῖν, ἀλλὰ χἂν τοῖς ᾿Αριστοτέ- 
λους, οἷς παρέϑετο, παραχολουϑεῖν ἔδει χατὰ τὸν [Πλάτωνα λέγοντος τὸν 

οὐρανὸν γενέσϑαι μέν, οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἔσεσϑαί γε τὸν ἀεὶ ee τίς γὰρ 80 

ἀχούσας ταῦτα τοῦ ᾿Αριστοτέλους λέγοντος ὑπένοησεν ἂν αὐτὸν νουζειν 
τὸν Πλάτωνα χατ᾽ ἐχεῖνο τὸ γενητὸν γεγονέναι λέγειν, ὅπερ αὐτὸς ἀπο- 

τῷ on φάσχει τοῦ οὐρανοῦ: ὁμοίως GE χαὶ ee τεδοχλῆς tov te ὑπὸ τῆς Φιλίας 
ἑἐνούμενον νοητὸν χόσμον παραδιδοὺς αἰνιγματω ῳδῶς, ὡς ἔϑος ἣν τοῖς [1υ- 40 
ϑαγορείοις, χαὶ τὸν ὑπὸ τοῦ Νείχους ἀπ᾽ ἐχείνου διαχρινόμενον αἰσὸητὸν 

οὔτε γινόμενα ταῦτα οὔτε φϑειρόμενα ἐν χρόνῳ φησίν, ἀλλὰ τὸν μὲν 
νοητὸν κόσμον χατὰ τὸ ὃν ἕστάναι, τὸν δὲ αἰσϑητὸν χατὰ τὸ γινόμενον 

80 χαὶ τοῦτον τῇ breton φησιν ἀιδίως ἀναχυχλεῖσϑαι. χαὶ ἵνα μὴ dox@ 45 
i 

? ΄ >) = 1h ΄ 

τισιν χενὰς μαχαρίας ἀναπλάττειν, ὀλίγα τῶν ᾿Ἐξμπεδοχλέους ἐπῶν παραϑή- 

σομαι" | 

1 νενόμιχε BDE? 2 ὀλίγον AB 3 ἑνὸς AB τε om. Ee 
χοινὴν — ὅτι (0)] mg. E? πρόληψιν] τῶν ἀνθρώπων ὑπόληψιν Ec 4 εἰς μαρτυρίαν 

εἰλήφει νομίζουσαν πολλὰ εἶναι τὰ ὄντα Ec 5 εὐθύνειν προέϑετο] ἐπανορϑοῦν ἠβούλετο 

Ee παντὸς] omnino Ὁ (ἢ. 6. πάντως): πάντων Ee ἄν om. Ee οἶμαι D: οἴο- 

vat AB: ὡς οἵομαι Ec ὀψιμαϑῶν] thy διάνοιαν βραδέων Ec 5. 6 λέγειν ὅτι] ἂν 

εἰπεῖν ὡς Ee 6 thy] corr. ex te E?  ὑπάντησεν B ἐπιπολαιοτέρους E: corr. 

2; παλαιοτέρους BD δόξει A 11 φησὶ] Tim. 38 b προσέϑηχε] φησὶ D; v. 

Tim. 31 b 12 αὐτόν φητιν Ὁ τῶν σῶν δὲ E 18 τ᾽ ς μηδὲ ΑΒ: μὴ ce 
14 ἔχοντα Β 11 γενητὸν om. ὁ 18 τὸ (pr.)] τὸ τοῦ DEc τὸ (alt.) —onpatvd- 

μενον (19)] om. E: ὃ τὴν ἐξ ἄλλου εἰς ἄλλο μεταβολὴν σημαίνει καὶ ὅπερ ἄλλο γενέσεως 

σημαινόμενόν ἐστι Ἐ36 19 χἂν ABDE: χἂν οὖν E%c 20 χἂν] ἄρα c 

26. 27 [Πυϑαγορίοις A 27 vinous A 29 xata (pr.)] καὶ Ὁ 31 τισι BDEc 

μαρτυρίας c ᾿Ἐμπεδοχλέους) 67 Stein 
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ἄλλοτε μὲν Φιλότητι συνερχόμεν᾽ εἰς ἕν ἅπαντα, 04 
ἄλλοτε δ᾽ αὖ δίχα πάντα φορούμενα Νείχεος ἔχϑει, 
29>. , Cea , ? > ζ΄ ξ, 

jG πάλιν διαφύντος ἑνὸς πλέον᾽ ἐχτελέϑουσι, 

τῇ μὲν γίγνονταί τε χαὶ οὔ σφισιν ἔμπεδος αἰών" 
z , , 

5 ἡ OF διαλλάσσοντα διαμπερὲς οὐδαμὰ ἘΠΕῚ 5 
>? Vv ΄ 

ταύτῃ δ᾽ αἰὲν ἔασιν ἀχίνητοι χατὰ χύχλον. 
. 

ὥστε τὰ ἀπὸ τοῦ νοητοῦ χύσμου διὰ τοῦ Νείχους διαχριϑέντα ἀντὶ τοῦ 
5 s ~ , \ Ny CCu 35 ΝΜ > = Fer ae Ye) 95 ὦ) >. > 

αἰωνίως εἶναι γίνονται μὲν χαὶ “od σφισιν ἔμπεδος αἰών᾽᾽, ἀιδίως δὲ ἀνα- 

= χυχλοῦνται. χαὶ οὐχ dv ταῦτα σαφῶς οὕτως ὡς αἰνίγμασιν λεγόμενα ἠγ- 10 
, μὰ} , ἘΝ ΛΝ x \ ΄ ΄ ~ \ \ ~ 

10 νόησεν 0 Sparel; ἀλλὰ πρὸς τὸ φαινόμξνὴον ὑπάντων χαὶ THOS ταῦτα 

ἀντιλέγει. εἰ δὲ χαὶ ἐν ἄλλοις ἀντιλέγοντες ἀλλήλοις, ὡς οὗτός φησιν, ἐν 
~ \ v ΄ ~ 

τούτῳ ὅμως ποτ πάντες τῷ τὸν ἄνω τόπον τῷ ϑείῳ ἀποδι- 
ry 

Oovar, χαὶ χατὰ τοῦτο ἂν εἴη βέβαιον τὸ δόγμα χατὰ χοινὰς ἐννοίας ἐνε- 15 

σπαρμένον ταῖς τῶν ἀνθρώπων ψυχαῖς. “adh οὐδὲ εἰ τὸν ἄνω, φησί, 
15 τόπον τῷ ϑείῳ πάντες ἀποδιδόασι. τεχμήριον τοῦτό 

\ > it ¢ , " \ Ni 2 Att \ \ Ὁ - ΗΝ 
τὸν πον ὑπολαμβάνειν: χαὶ γὰρ πρὸς τὰ ἱερὰ χαὶ τοὺς νεὼς ϑεῶν εἶναι 

πλήρη νομίζοντες ἀνατείνουσι πρὸς αὐτὰ τὰς χεῖρας, χαὶ οὐδεὶς ἄναρχα 7 30 

ἀφϑαρτα νομίζει ταῦτα, GAN ὡς τόπον ἄλλον ἄλλου μᾶλλον οἰχειότερον 
» ~ a » \ ~ > 

τῷ Dem νομίζοντες." ταῦτα λέγων οὗτος πάλιν χαὶ τῇ διαφορᾷ τῶν 
5 \ IN = \ 2 = > >) a A 3, -N 5 \ ded 

20 ovOaviMy προς τὰ τῃοςξ μη ἐφιστάνων, ἀλλ εἰς τὴν αὐτὴν ALTA ταᾶςιν τι- 

ΟΝ Yels, δῆλος μέν ἐστι τὰ THs poy ὄμματα πὐτῦ τς δ τεῦ 08 ὅμως 90 

χαὶ πρὸς ταῦτα, ὅτι καὶ τοὺς ἐπὶ γῆς νεὼς χαὶ τὰ ἱερὰ χαὶ τὰ ἀγάλματα 

οἱ ἀνϑρωπο:ι πρὸς ὑπῆσὺ τῶν οὐρανίων ἀπετυπώσαντο. χαὶ συμμετροτέρας 

ἑαυτοῖς χαὶ προσεχεστέρας ὑποδοχὰς τῶν ϑείων ἐλλάμψεων ἐν τούτοις 
25 ἐμηχανήσαντο. χαὶ τί λέγω τὴν ἱερὰν ϑρησχείαν τὴν μετὰ τοῦ χόσμου 80 

X ¢ , μά > \ NG -& ? \ 
τὴν ὑπόστασιν ἔχουσαν: ἀλλὰ χαὶ ὃ nap’ Ἰουδαίοις προφήτης ee περὶ 

i eee ay 
τοῦ Θεοῦ λέγων ““ἐν τῷ ἡλίῳ φησίν “eto τὸ σχήνωμα αὑτοῦ. χαὶ 
σ 3 a bc ᾿Ξ , = \ 5. τὰ εἰ OF fine >. ~ , 

ὅτι aby ὡς πρὸ ς χρόνον τινὰ αὐτὸν εἰσοιχισ ναι νομίζει, δηλοῖ λέγων 
Soe 

ὃ ϑεμελιώσας τὴν γῆν πρὸς τὸ μὴ χλιϑῆναι εἰς τὸν αἰῶνα τῶν αἰώ- 

1 συνερχόμεν᾽ c: συνερχόμενα ABDE ἕνα πάντα ΑΒ 2 δέχα A φορούμενα) 

Simplic. in Phys. p. 33: φορεύμενα De: om. AB: φρουρούμενα E: φερόμενα ἘΣ 

3 ἠδὲ] codd. duo in Phys. |. c.: ἦδε A: ἢ δὲ BDEe πλέον] in Phys. ]. c.: πλέον 

ABE: πλείονα Ὁ ἐχτελέϑουσιν AE 4 γίνονται ABD οὔ σφισιν] οὔσφησι A: 

οὕς φησιν Β 5 ἡ] fie A διαλάσσοντα B οὐδαμοῦ AB λήγειν αὶ 
6 αἱ ενέασιν AB ἀκίνητα c: ἀχινητὶ Panzerbieter, sed v. Simplic. in Phys. p. 34 

Diels 8 γίγνονται E οὔ σφισιν] οὕς φησιν AB J καὶ] corr. ex χἀν E ὡς 
ἐν Ee αἰνίγμασι BDEc 10 ἀπαντῶν ο: ὑπ᾽ αὐτῶν D 12 ὁμογνωμονοῦσι BDEe 

τῷ (pr.)] bis E, sed corr. 14 et] corr. ex els E? 15 πάντες om. Ec ἐστι 

τοῦτο D 16 ναοὺς ὁ 19 ϑείῳ AB zat] ἐν ἢ 20 πρὸς τὰ τῇδε] 
προστάτη δὲ A: προστάτην δὲ Β ὑφιστάνων B: ἐφισταμένων E: corr. E? 

αὐτὰ om. ὁ 22 ἱερὰ καὶ τὰ om. Ec 23 συμμετρωτέρας AEc: corr. E? 

24 ἐλάμψεων AB 26 ἔχοντα E: corr. E? παρὰ D Δαυὶδ] δα ὃ ABDE: 

Δαβὶδ ς 21 λέγων] Psalm. XVIII 6 αὐτοῦ ADE 28 νομίζει --- κλιϑῆναι (29) 

om. B λέγων] Psalm. CIIL5 29 χλεισϑῆναι A 



142 SIMPLICI IN L. DE CAELO 18 [Arist. p. 27016] - 

5 at ar ~ ~ ? ~ , - ~ 

νων". δῆλον δέ, ὅτι, χἂν “tp αἰῶνι᾽ χρῆται πολλάχις ἀντὶ τοῦ πολλοῦ G4» 
, > δι εξ δ _~ ~ 7 7} ¢ aN Εο 5 ΄ A 

χρόνου. ἀλλὰ “τὸν αἰῶνα τῶν αἰώνων᾽᾽ ὡς ἀνέχλειπτον παραλαμβάνει" εἰ 85 
a. ΄ ~ ’ »-- ‘ ΄ ΄ v 

δὲ ἢ γἢ τοιαύτη, δῆλον, ὅτι χαὶ ὃ οὐρανὸς ual ὁ ἥλιος. ἔπειτα el τοὺς 
μὲν ναοὺς χατὰ χρόνον ἐρημουμένους τοῦ ϑείου φωτὸς δρῶσιν οἱ ἄνϑρωποι 

Ἁ we A v ov \ \ 3 , 2 Ὲ Ἦν , a 8 , 

χαὶ ἄλλοτε πρὸς ἄλλους ἵενται, τὸν δὲ οὐρανόν, ἐς οὗ γένος ἀνϑρώπων 40 σι 

ἔστι, τῷ ϑεῷ πάντες ἀνιεροῦσιν, ἀχόλουϑον τοὺς μὴ διεφϑαρμένους ὑπὸ 

ματαίων προλήψεων ἀΐδιον ταύτην νομίζειν τὴν οἰχειότητα. “ἀλλὰ μήν, 
φησίν, οὐδὲ τὸ ἐν ἅπαντι τῷ παρεληλυϑότι χρόνῳ μὴ φαίνεσθαι τὸν οὐρα- 
vov xa) ὅλον 7 χατὰ μέρη μεταβεβληχότα ἀπόδειξιν οἴεσϑαι δεῖ τοῦ παν- 45 

φησίν, bba 10 τελῶς ἄφϑαρτον αὐτὸν εἶναι χαὶ ἀγένητον. χαὶ γὰρ τῶν ζῴων, 

ἄλλα ἐστὶν ἄλλων μαχροβιώτερα, χαὶ μόρια τῆς γῆς, οἷον ὄρη, χαὶ Aid A. cov ΝΑ ἱ £00} τερ - 0p els {45> ILO O07)» 701, 

ὡς οἱ ἀδάμαντες, σχεδὸν τῷ παντὶ χρόνῳ συμπαρατείνονται, χαὶ οὐχ ἔστι 
ανήυη. φησί, τοῦ τὸν Ὄλυμπον τὸ ὄρος ἣ ἀρχὴν τοῦ εἶναι λαβεῖν ἣ UVFUN, φησί, τοῦ τὸ ὑπὸν τὸ ὄρος ἣ ἀρχὴ εἶναι λαβεῖν ἣ 

Vv hI , ~ ~ I! , 

αὔξησιν ἢ μείωσιν: καὶ ἐν τοῖς ϑνητοῖς δὲ ζῴοις, ἕως ἂν σώζεσϑαι δέῃ, 5 

15 ἀνάγχη τὰ χυριώτατα τῶν μερῶν αὐτῶν διαμένειν ἐπὶ τῆς οἰχείας φύσεως, 
σ \ σ bi [4 \ \ , ν᾿ , > ΄ " , 

ὥστε χαὶ ἕως ἂν 6 Θεὸς τὸν χόσμον εἶναι βούλεται, ἀνάγχη τὰ χυριώτατα 
ρῶν διασώζεσϑαι. ὁ 6& οὐρανός, φησί, χαὶ χαϑ’ ὅλον αὐτὸν 

\ ὶ χαὶ χατὰ μέρη τὸ χυριώτατόν τε χαὶ συνεχτιχώτατον εἶναι τῶν τοῦ χύσμου 10 

μερῶν ὡμολόγηται: τῇ γὰρ τούτου κινήσει φυσικῶς τὰ ἐντὸς ἰϑύνεται 
ἕως dv τὸν χύσυον σώζεσϑαι δέῃ, χατὰ 20 πάντα σώματα: οὐχοῦν avayxn, E 

ξ υήτε xa) ὅλον μα 
SN 
ε ω 

a>. X\ > Ἂς ~ > 4 Fs { , 

(L7jOSV TOV οὐρανὸν τὴς OLXELAS ε στασϑαι φύσξω 

\ 

χατὰ μέρη. εἰ δὲ καλῶς, φησί, τῷ ᾿Αριστοτέλει 
> 

ς 

δέδειχται, ὅτι πᾶν σῶμα 15 
» εἶ 

[0] oO . 

l4 5 \ > ΄ ~ ὮΝ \ [4 5 a~ σ 

περασμενης ἐστι OVVAUEWS, σῶμα OF χαὶ 0 οὐρᾶνος, δηλον, OTL Kat 

G =p 
~ > Ne NEF ie τ ~ Ὁ ~ » , Ἃ ὮΝ ΄ ~ 

Joos ἐστι δεχτιχὸς τὸν τῆς φϑορᾶς ἔχων hoyov, xav μηῦεν Tews τῶν 
͵ 

95 εἰς φϑορὰν ἀγόντων πάσχων φαίνηται." ταῦτα μαχρότερα παρεϑέμην ἐν 
fe a »" y: > 
ἑαυτοῖς ἔχοντα τὸν ἔλεγχον ὡς of τὸν ἄτοπον Εὐρυχλέα περιφέροντες 20 

‘ 

χατὰ τὴν παροιμίαν: ἵνα γὰρ συντόμως εἴπω πρὸς ἅπαντα, τί τῶν γινο- ς 

έ yo. φϑειρουένων οὐγὶ χαὶ ἀργὴν ἔγχει χαὶ ἀχυὴν ual παραχυὴν ενων χαι φύξιρομξ DO 14 ἀρχὴν Sy ι \L7, χα! TAS 7, 

\ 

ς ὶ τῆς οἰκείας ὑποστάσεως χαὶ δυνάμεως; χαὶ γὰρ at χορῶναι χαὶ o χόραχες 
Nic eM \ 4 2 16. ΄ \ ae eK \ Vv. ΓΞ 

30 χαὶ 6 Ὄλυμπος τὸ ὄρος xa? ἡμέραν μὲν καὶ xd’ ὥραν μεταβολὴν ἐχουσί 2% 

τινα, ἐν δὲ χρόνῳ τινὶ χαὶ αἰσϑητὴν ταύτην. πάντως γὰρ ἀπορρήγνυνται 
΄, ~ Ὁ, Βὴ ΄ \ \ _ i / \ 3 ad =A ~ \ 

μέρη τοῦ Ὀλύμπου τινὰ καὶ μετασχηματίζεται, χαὶ ἀχμάζει τὰ ζῷα καὶ 
παραχυάζει χαὶ τὰ ἐν αὐτοῖς χυριώτερα μόρια" μίαν γοῦν ὥραν ἐν ταυτό- 

cnt τελέως μένον τι διὰ τί μὴ χαὶ τὴν ἑξῆς χαὶ τὴν μετ᾽ ἐχείνην καὶ 90 

35 τὸν ἄπειρον χρόνον; εἰ οὖν ὃ οὐρανός, ἀφ᾽ οὗ μνήμη τίς ἐστι περὶ αὐτοῦ 

ὃ εἰ DEb: zat ABe 4 ἐρημουμένους B: ἠρημουμένους A: ἐρημομένους E: ἠρημωμένους 

De of om. D 6 ἀνιεροῦσι πάντες Ὁ ἀφιεροῦσιν Ke ἀκόλουϑον] comp. A: 

dazohov seq. lac. 10 litt. B 7 νομίζων AB 8 τὸ DE*b: τῷ ABE παντὶ B, 

sed corr. μὴ] postea add. At 9 det] corr. ex det 10" 10 ἀγένητον] ἀίδιον Ec 

12 ὡς om. AB συμπαρατίνονται A: corr. A? 14 δέῃ] Sev A: δύνανται B 

16 βούληται ὁ 17 τῶν μερῶν αὐτοῦ Ee φησίν E 18 τε] te ἅμα 

Ke 20 ἂν tov] αὐτὸν A 21 φύσεως 6 AB 23 χαὶ (pr.) om. ¢ 

24 μὴ δὲ AB 27. 28 γιγνομένων E 31 αἰσϑητὸν Ee 33 μόρια om. Ee 

ody c 34 μένον τι BD: μένοντι AE: μὴ μένοντα E*be 
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διαδοϑεῖσα, χαὶ πρὸς τοῖς τέλεσιν wy, ὥς φασιν, ἤδη τῶν τῆς οἰχείας Oda 

ὑποστάσεως ἡμερῶν οὐδὲν φαίνεται παραλλάξας οὔτε χατ᾽ οὐσίαν οὔτε 

χατὰ μέγεθος οὔτε χατὰ aay τῶν συμπληρούντων αὐτὸν {LONLWY, τὸ 80 

δὲ ϑαυμαστόν, ὅτι οὐδὲ χατὰ τὴν τῆς χινήσεως ταχύτητα ́  πῶς δυνδδν 

5 ἀχυάζοντα χατὰ τὸν ἴδιον αὐτοῦ τῆς φύσεως λόγον, ὥς φῆσιν οὗτος, χαὶ 
+d \ ’ ἣ ~ + On a σ > ~ ~ 5 ~ af 

οὐδὲ χατὰ βίαν φϑαρῆναι; δῆλον δέ, ὅτι, εἰ τῇ τοῦ οὐρανοῦ χινήσει φυσι- 

χῶς τὰ ἐντὸς ἰϑύνεται πάντα σώματα, ὡς οὗτός φησι, τῆς χινήσεως ἀεὶ 40 
\ , , ἊΝ ᾽’ ἘΠΕ = 1 (os pl δ \ id ? | ~ 0 / , “ΝᾺ 

τὴν olxetay ἐχούσης eo τα χαὶ τὰ ὑπ᾽ αὐτῆς ἰϑυνόμενα μένει μηδὲν 

πρὸς τὸ χεῖρον pene ρόμενα. εἰ δὲ τὸ πεπερασμένον σῶμα πεπερασμένην 

10 ἔχειν δύναμιν τῇ ἑαυτοῦ φύσει 6 ᾿Αριστοτέλης ἀπέδειξε. χαὶ οὐχ ᾿Αριστο- 
τέλης μόνος, ἀλλὰ χαὶ πρὸ τοῦ ᾿Αριστοτέλους ὃ []λάτων, ἐπειδὴ πρὸς 45 

έ- θυ 

vytov χαὶ ἄφϑαρτον τὸν οὐρανόν, χαὶ [Ιλάτων ὃὲ ἄλυτα τὰ οὐράνια διὰ 

να ΤΕΥ ναὶ > Ny) ΄ ) Ζὴ ξ 
τούτῳ χαὶ GLOLGV εἰναι τὴν χυχλοφορίαν Ἀριστοτέλης ἀπέ ὃ ders χαὶ aye 

τὴν tod ϑεοῦ βούλησιν εἶναί φησι, πόσῳ χάλλιον ἦν τούτῳ THY φιλόνειχον 

15 χενοδοξίαν ἀποϑεμένῳ ζητεῖν, πῶς ἀνδρῶν σοφῶν λόγοι διαφωνεῖν δο- 

χοῦντες τοῖς ἀταλαιπώρως ἀχούουσιν αὐτοὶ τὴν ἑαυτῶν συμφωνίαν τοῖς 5 

προσεχτιχωτέροις ἐπιδειχνύουσιν ;“χαὶ γὰρ ἑχάτερας τῶν φιλοσόφων ἀχώρι- 

στον οὖσαν τὴν σωματιχὴν τοῦ οὐρανοῦ φύσιν τῆς ἀχινήτου χαὶ αἰωνίου 

δημιουργικῆς ἀγαθότητος ἐχώρισε τῷ λόγῳ βουλόμενος ἰδεῖν τὴν ἑχατέρου 
ii PY i> i [fe Stes A), ΞΟ ΑΞ Υ it BLY ξ τ Sx τερ , 

ὃ ἔστερον πεποίηχεν 10 20 xa? αὑτὸ δύναμιν: ὅπερ ὃ [ἰλάτων ἐν []ολιτιχῷ cag 
ἀποστήσας τῷ λόγῳ τῆς φυσιχῆς ὑποστάσεως τοῦ χόσμου τὴν τοῦ δημι- 
Ovpyod προνοητιχὴν ἀγαϑότητα. “δῆλον δέ, ὅτι, χἂν ἐπισχευαστὴν ἔχῃ τὴν 

oO 

> , e > , 5 \ ~ id \ \ > / 

αϑανασίαν 0 OLPAVOS, ἀλλὰ τῷ π OGEYWS πὸ AU, OU χαὶι αἰώνιο παᾶρ- τ 
ὠς ᾿ ~ \ -Ἀ > ΄ > > > > \ a 

D070 ξ ς SxXE ! C 9) SOT oT ξίως TWOOS lo ἤχϑαι δημιουργοῦ συγγενὴς ὧν ἐχείνῳ χατ᾽ οὐσίαν ἐστὶν ἐπιτήδειος πρὸς 1 
Ἔα τῷ ~ > ‘ 

25 thy ἀνέχλειπτον μέϑεξιν τῆς χορηγουμένης Ox αὐτοῦ ayathotytos xat 
πρὸς τὸ συμφυῶς τὸν ἅπαντα ypovoy τῆς Syurovpytxys ἐξηρτῆσϑαι δυνά- 

ς , \ \ > ~ , x ς ~ ΚΓ, Q7 \ USWS, WS μήτε τὸν δημιουργὸν atEhy τότε THY ἑαυτοῦ ἔχειν δύναμιν χαὶ 
τὴν ἀγαθότητα πρόσχαιρον μήτε τὸ ie elle Ov ἀνεπιτηδειότητα πρὸς 20 

τὸ wy ὃν ὑποφέρεσϑαι. ἀναγχαῖον δὲ ἐν τούτοις τῶν παρὰ τῷ [᾿λάτωνι 

80 τοῦ δημιουργοῦ λόγων πρὸς τοὺς οὐρανίους Eye ὑπομνησϑῆναι, ἵνα 
uy δὶς τὰ αὐτὰ γράφων μηκύνω. ἐπειδὴ δὲ ταῖς ᾿Αριστοτέλους παρα- 

1 τελέοιν A: τελείοις B 3 χατὰ (alt.)] xat” BDe αὐτῶν A: αὐτῷ B 

4 οὐδὲ seripsi: οὔτε ABDEc τραχύτητα A 5 φύσεως] χινήσεως B 6 βίαν] 

μίαν E δέ om. Ὁ εἰ] ἐν Ee 7 φησιν E 8 ph δὲ AB 10 ἔχει" Ὁ 
ἀπέδειξε] seq. ras. 1 litt. E; v. Phys. VIII 10 11 μόνος ABb: μόνον DEc 

12 τοῦτο BE: corr. E? ἀπέδειξεν ᾿Αριστοτέλης Ὁ ἀπέδειξεν E; v. Phys. ὙΠῚΠ 8 

de caelo I 12 14 φησι] Tim. 41 b τοῦτο E: corr. EK? 15 φιλοσόφων Ee 

17 δειχνήύουσι B: ἐπιδεικνύουσι c et seq. ras. 1 litt. E 19 δημιουργίας καὶ Ee 

ἐχώρησεν E: corr. E? 20 Πλάτων] Politic. 269d sq. Πολιτιχοῖς B: τῷ Πολι- 
τιχῷ D 21 λόγῳ] corr. ex λοιπῷ E? 21. 22 τὴν προνοητιχὴν τοῦ δημιουργοῦ 

Ee 22 ἔχῃ] -- e corr. E 23 ὑπ᾿ Ac 26 ἐξηρτεῖσϑαι E: corr. ἘΠ 

27 δημιουργικόν AB τότε] ποτε De: nunc Ὁ ἔχει Β δύναμιν ἔχειν DEe 

29 ἀποφέρεσϑαι D, sed corr. ὃ B τῷ om. B 30 λόγων] Tim. 41 91 μὴ 

χυνῶ A: μηχυνῶ Β ταῖς] τοὺς A 
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χολουϑοῦντι ῥήσεσιν ἔδοξέ por τὰς πρὸς αὐτὰς ἀντιλογίας διαλύειν, καὶ ὑδυ 
μέχρι τοῦδε προῇ) ov αἱ πρὸς τὰς ἐχτεϑείσας ἤδη ῥήσεις ἐνστάσεις τε 26 

χαὶ διαλύσεις. φέρε, πάλιν τὰς συνεχεῖς ταῖς προειρημέναις ῥήσεσιν ἐχϑέ- 

μενοι σαφηνίζωμεν. 

la 4 

5 p.270026 Φανερὸν δὲ ἐκ τῶν εἰρημένων, χαὶ διότι τὸν ἀριῦ μὸν 80 
A 

. 

ἀδύνατον εἶναι πλείω τὸν τῶν λεγομένων σωμάτων ἁπλῶν. 

Δείξας, ὅτι ἀγένητος χαὶ ἀἄφϑαρτός ἐστιν 6 ena uot ἐχ τούτου. 

ol a χαὶ ὑφ χαὶ ἀμείωτος χαὶ ἀναλλοίωτος, χαὶ προσχρησάμενος ἐν τῇ 80 

o7 [] ἔξει δυσὶν προτάσεσιν τῇ τε λεγούσῃ, ὅτι τὸ γινόμενον ἐξ ἐναντίυυ γίνεται il Al - 

Θ «τὸν 7 a = < 
pantie ἀνέπεμψεν εἰς τὰ πρῶτα τῆς Φυσιχῆς ἀχροάσεως, χαὶ 

o ~ y ~ 

τέρα, ὅτι τῷ χυχλοφορητικῷ σώματι οὐχ ἔστι τι ἐναντίον, χαὶ τοῦτο Get- 
> 

ay @ 

‘ 

χ τοῦ, ef τῷ χυχὰ middie σώματι ἔστι τι ἐναντίον, zal τῇ χυχλο- 40 
£7 \ φορίᾳ εἶναι πάντως ἐναντίαν φοράν, χαὶ τὸ συνημμένον τοῦτο παραμυϑη- 

σάμενος διὰ τοῦ “τῶν δὲ ἐναντίων χαὶ at φοραὶ ἐναντίαι ἔχει διὰ τῆς 

15 ἀντιστροφῆς, ὅτι, εἰ τί ἔστι τῇ χύχλῳ ἄλλη ἐναντία φορά, οὐδὲ τῷ χυ- 

χλοφορητιχῷ σώματι ἔστι τι ἐναντίον: ὥστε τὴν πᾶσαν ἀπόδειξιν ἠρτῆσϑαι 45 
τί τι - - Da ΄ τ 

λοιπὸν τοῦ τῇ χύχλῳ φορᾷ μὴ εἶναι ἐναντίαν ἄλλην φοράν. ταύτην οὖν 
τ» x, 7 

δεῖξαι βουλόμενος 
3 ) , ¢ 
απο | τὴν πρότασιν ὑπομιμνήσχει πάλιν τῶν τε ἁπλῶν 66a 

Vv ἊΝ - 

σωμάτων χαὶ τῶν ἁπλῶν χινήσεων: ἔδει γὰρ ταύτας ὑπ᾽ ὄψιν προϑεῖναι, 
90 διότι ἁπλῇ οὖσα ἢ κύχλῳ χίνησις, εἴπερ εἶχέ τινα χίνησιν ἐναντίαν, μίαν 

b ~ ,~ ~ S ,~ ΄ , L4 

(ἄν) τινα τῶν ἁπλῶν εἶχεν: τῶν δὲ ἁπλῶν σωμάτων ὑπέμνησε, διότι, εἴπερ ὅ 
, ~ i ~ Vv ,ὔ » ~ 

εἶχέ τι ἐναντίον τὸ χυχλοφορητιχὸν σῶμα ἁπλοῦν ov, τούτων ἄν τι τῶν 
᾿ 

ἁπλῶν εἶχεν. ἔστιν ὃὲ καὶ ἀλλήλων ταῦτα κατασχευαστιχά" εἰ γὰρ ἁπλᾶ ‘ 

σώματά ἐστι τὰ τὰς ἁπλᾶς χινήσεις χινούμενα, εἰ ταῦτα μόνα τὰ πέντε 

οὐ ἐστὶν ἁπλᾶ, χαὶ αἱ χινήσεις αἱ τρεῖς αὖται μόναι ἁπλαῖ χινήσεις, καὶ ταῦτα 10 
΄ 

μόνα ἁπλᾶ σώματα τὰ πέντε τριῶν οὐσῶν τῶν χινήσεων τῆς τε χύχλῳ 
\ ~ ‘ ~ ΄ τ ~ 

χαὶ τῆς ἄνω χαὶ τῆς χάτω. ἵνα οὖν μὴ ἐν ἀορίστοις ζητῶμεν τὴν ἐναν- 

τίωσιν τοῦ τε χυχλοφορητικοῦ σώματος χαὶ τῆς χύχλῳ χινήσεως, ἀλλ᾽ ἐν 

ὡρισμένοις τοῖς ἁπλοῖς, διὰ τοῦτο ταῦτα πάλιν προστέϑειχεν. αἴτιον δὲ 15 
- \ \ id ~ - τ \ ai ¢ ~ , , σ 

80 τοῦ τὰς μὲν ἁπλᾶς χινήσεις τρεῖς εἶναι, τὰ δὲ ἁπλᾶ σώματα πέντε, OTL 
ἐπὶ μὲν τῶν ἐπ᾽ εὐϑείας χινουμένων ἔστι τι τὸ μὲν ἁπλῶς βαρύ, τὸ δὲ ς 

~ 5 , 5 ΄ ai \ a la 5 Νὴ 

ἁπλῶς χοῦφον, ἐναντία ἀλλήλοις, ἔστι GF χαὶ GVO μεσὰ ἀμφοτέρων μὲν 

2 ἐνστάσεις om. E 4 σαφινίζωμεν Β 5 8c διότι χαὶ E 6 τὸν om. D 

8 ἄναυξ' Al: ἀναύξης A?: ἄναυξις Β 9 δυσὶ BDEc προτάσεσι BD τῇ TE 

λεγούσῃ om. Ec γηνόμενον E γίγνεται E 11 καὶ --- ἐναντίον (12)] mg. E? 

ταύτης) τοῦτο Ee 11. 12 δείξας Ec 12. 18 χύχλῳ φορᾷ Ὁ 14 τοῦ] 

270a17 ἐναν ἐδ ἐναντίας Β 15 κύχλῳ] χύχλῳ φορᾷ Ὁ 17 τοῦ om. 

AB 19 αὐτὰς ὁ 21 ἂν] addidi: om. ABDEbe εἶχε BDE? 22 ἄν 

tt] corr. ex ἀντὶ re 23 ἔστι BDEc 24 post εἰ del. yap KE? 25 αἱ τρεῖς --- 

κινήσεις] om. D: αὗται μόναι ἁπλαῖ αἱ τρεῖς Ee 27 μὴ οὖν E ζητοῦμεν ΑΒΕ: 

corr. E* 29 ὁρισμένοις A προτέϑειχεν AB 32 ἔστι] seq. ras. 1 litt. E 

μὲν om. Ec 
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, »"} Wit , ~ ΄ “« ~ εὖ ‘ iw 

μετέχοντα, ἀλλ᾽ ἑχάτερον μᾶλλον ϑατέρου. ταῦτα τούνυν χινεῖται μὲν τὴν 66a 

αὐτὴν χίνησιν ἐχείνοις, ὧν μᾶλλον μεῖεχεξ. χινεῖται γὰρ χατὰ τὸ ἐπιχρα- 1 

τοῦν- GAN οὐχ ὁμοίως ἐχείνοις: γῇ μὲν γὰρ μέχρι τοῦ χέντρου χαὶ πῦρ 
, 

ἕως οὐρανοῦ, τὰ δὲ μέσα μέχρι τῶν ἄχρων στοιχείων. διότι οὔτε χοῦφος 
μ᾽ 

5 ἄχρως ὃ ἀὴρ οὐδὲ βαρὺ ἄχρως τὸ ὕδωρ, ὥστε δυνατὸν ἣν χαὶ τὰς κινή- 25 
> ΄ - »Ν gi 95 QO ὃ , ,2 > 

Gets εἰς πέντε διελεῖν. ἐὰν δὲ δειχϑῇ. ὅτι τῇ χύχλῳ eno οὐχ ἔστιν 

ἐναντία, εἰχύτως ἢ χύχλῳ χίνησις ἀδιαίρετος ἔμεινεν: οὐ γὰρ ἔστι τι ἧττον 
΄ ~ , 

χυχλοφορητιχύν. WS ἧττον χοῦφον χαὶ ἥττον βαρύ" τὸ γὰρ Ἧἥττον τούτοις 
| | i i ὶ ‘ i 

Ἁ ~ , 

διὰ τὴν τοῦ ἐναντίου μίξιν συνέβη. 

10 p.270032 Ὅτι δὲ οὐχ ἔστι τῇ χύκλῳ φορᾷ ἐναντία ἄλλη φορά, α 
πλεοναχόϑεν ἄν τις λάβοι τὴν πίστιν. 

Διὰ πλειόνων ἐπιχειρημάτων δείχνυσιν, ὅτι τῇ κύχλῳ φορᾷ οὐχ ἔστιν 3Ὁ 
ἐναντία ἄλλη φορά, ἐχ διαιρέσεως, oiuat, προάγων τὸν λόγον. ἐπειδὴ γὰρ Θ᾽ Ἢ Popa, © ρξσξως. UAL, THOXy tO γῶν. STEloy {Aap 

Vv ΄ ~ , ον ΄σ ’ \ c > >) ahke Ὁ’ > , 

ἁπλαῖ χινήσεις εἰσὶν ἥ te χύχλῳ xat ai ἐπ᾽ εὐϑείας δύο, εἰ ἔστι τῇ χύ- 

15 χλῳ χινήσει ἐναντία, ἀνάγχη ἣ τῶν ἐπ᾽ εὐϑείας τινὰ εἶναι ἤ, εἰ μὴ τοῦτο, 
ᾺἋ > A , N Vv Ἃ 5 ys ΄ ΄ αὶ fi 5 

τὰς ἐπὶ τὰν ον ιφερείας. χαὶ ἥτοι τὰς ἐπί τινος τμήματος ἑνὸς χύχλου ἐναν- 

τίας εἶναι 7 μείζονος ἣ ἐλάττονος ἡμιχυχλίου ἢ τὰς ἐπὶ ἡμικυχλίου ἑνὸς 40 
““ Ἁ > | , c A , 5 ™~ Ἁ 5S \ , ΄ , | ΝΑ 

ἢ τὰς ἐπὶ δυοῖν ἡμιχυχλίων ἑνὸς χύχλου ἣ τὰς ἐπὶ χύχλου“ ἑνός" εἰ δὲ 
an ’ ’ὔ > | / 5 wr >> a! Vv σ >) , ar \ 

υηδεμία τούτων ἐναντία ἐστίν, οὐδὲ ἔστιν ὅλως ἐναντία. τούτων OF τὸ 

ξι 90 πρῶτόν ἐστι τοιοῦτον: εἰ ἔστιν ἐναντία τις τῇ κύχλῳ κχινήσει χίνησις, ἢ 
\ Ἁ 

ὶ ἐπ ἘΠΕ εὐθείας μάλιστα ἂν εἴη ἀλλὰ μὴν ἣ ἐπ᾽ εὐϑείας χίνησις οὐχ 45 

ἔστιν ἐναντία τῇ χύχλῳ' οὐχ ἄρα ἔστι τις τῇ χύχλῳ χινήσει ἐναντία 
ἄλλη | χίνησις. χαὶ τὸ μὲν συνημμένον δείχνυσι δυνάμει οὕτως" εἰ τῇ 66» 

περιφερεῖ γραμμῇ ἢ εὐϑεῖα μάλιστα ἀντιχεῖσθαι δοχεῖ ὡς ἄχλαστος πρὸς 
ι 

- » ΄ Nec. ae) > , ΄ - ΄ ΄ 
25 πανταχόϑεν περιχεχλασμένην, χαὶ ἢ ἐπ᾽ εὐϑείας χίνησις τῇ χύχλῳ χινήσει 

- e v - oe ἀντιχεῖσθϑαι δόξει: ἀλλὰ μὴν τὸ ἡγούμενον: τὸ ἄρα λῆγον. πρὸς 5 
ἔν 

δὴ τὴν πρόσληψιν ταύτην ἔνστασίν τινα aoc διαλύξι μεταξὺ τὴν λέ- 
ἴουσαν, ὅτι τὸ χοῖλον τὸ ἐν τῇ περιφερείᾳ ἀντίχειται τῷ χυρτῷ μαλιστα. 
ἔέγει οὖν, ὅτι τὸ χοῖλον χαὶ τὸ χυρτὸν ταὐτὸν ὄντα τῷ ὑποχειμένῳ, σχέσε 

80 δὲ μόνῃ διαφέροντα, xdv ἀλλήλοις ἀντίκειται χατὰ τὴν σχέσιν, GAN ὅταν 10 
συνδυασϑῶσι χαὶ συντεϑῶσιν εἰς μίαν τὴν περιφέρειαν, τότε πρὸς τὴν εὐ- 

ϑεῖαν ἀντίχεινται. ἢ ὃς τῶν χινήσεων διαφορὰ οὐ χατ Q- 
Pee can) 

a Lay a oS On, a CG ΤΑῚ 
πὰς 
= < ῃ] ' 

ται: mote τὸ ἐξ ἀρχῆς ἀληϑές, ὅτι 7 περιφέρεια πρὸς τὴν εὐθεῖαν ἀντί- 
/ ~ 

χεῖται, χαὶ τὸ συνημμένον τὸ πρότερον ἀληϑὲς τό, εἰ ἔστιν ἐναντία τις TH 15 

4 ἕως) ἕως τοῦ c ἄχρι Ec χούφως D 5 ἄχρως (alt.)] ἄκρος E: corr. ἘΠ 

6 δὲ] supraser. Ὁ! 7 pévet Ee 9 ante μίξιν del. Cw ἐστίν E! 10 δ᾽ ς 

14 αἱ---τῶν (15})] mg. ΑἹ ai] ἡ Β 18 δυεῖν Ὁ ἑνὸς κύχλου] ἡμι- 

χυχλίου E: χύχλου E? ἢ --- ἑνὸς om. ὁ 19 οὐδὲ --- ἐναντία] bis, lemmate inter- 

posito E 22 tq (alt.)] corr. ex τῆς Ὁ 25 περιχεχλασμένην CDEb: περιχε- 

χλασμένη ABE? 27 πρόληψιν E 909 ὅτι--- ἀληϑὲς (34) om. E τὴν om. B 

84 τὸ πρότερον om. Ec 

Comment. Arist. VIL Simpl. de Cuelo. 10 
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χύχλῳ χίνησις, τὴν ἐπ᾽ εὐϑείας μάλιστα ἐναντίαν εἶναι. ὅτι δὲ χαὶ ἢ 66d 
5 Ἢ ve ~ ΄ Κα a 5 ‘ 4 Ὁ ’ 

πρόσληψις ἀχηϑὴς τοῦ ἐξ apxiis συλλογισμοῦ ἢ λέγουσα" ἀλλὰ μὴν ἢ ἐπ 

εὐθείας χίνησις οὐχ ἔστιν ἐναντία τῇ χύχλῳ δείχνυσιν ἐχ τοῦ τὰς ἐπ᾽ εὐ- 
\ ‘ 4 

ϑείας ἀλλήλαις ἠναντιῶσϑαι τὴν ἐπὶ τὸ ἄνω τῇ ἐπὶ τὸ χάτω. τὸ γὰρ 2 
i i | εἰ 

5 ἄνω χαὶ χάτω τόπων εἰσὶν ἐναντιώσεις, αἵ ὃὲ φοραὶ ἀπὸ τῶν τόπων μά- 

λιστα τὴν ἐναντίωσιν ἔχουσιν" ἐναντίαι γὰρ φοραὶ al ἀπὸ τῶν ἐναντίων 
τόπων εἰς τοὺς ἐναντίους γινόμεναι. εἰ οὖν αἱ ἐπ᾽ εὐϑείας ἀλλήλαις εἰσὶν i 
>] / \ a σ -" ξ΄ 4 ~ e \ \ , 

ἐναντίαι χαὶ ἕν ἑνὶ ἐναντίον. ὅπερ νῦν ὡς σαφὲς παρῆχε διὰ τὸ πολλάχις 2% ’ AGES | 
πῶς 

Et ρῆἥσϑαι, χαὶ δύο εἰσὶν αἱ ἐπ᾿ εὐϑείας xat οὐ πλείους, διὸ xal ἘΘΈΛΕΙΣ 
“Ὁ 

δὶ πατῶ 
10 τὰς τῶν ἁπλῶν χινήσεων διαφοράς, οὐχ ἂν τῇ χύχλῳ ἐναντία εἴη 7, ἐπ᾽ i Le 

4 

εὐθείας. ἐπιστῆσαι δὲ χρή. εἰ, ὥς φησιν ᾿Αλέξανδρος, ἀπὸ tod μᾶλλον 
’ 

χαὶ ἧττόν ἐστιν αὕτη ἣ ἐπιχείρησις, διότι, ὡς οἶμαι, τῷ μὲν μᾶλλον ἀν- 80 

τίχειται τὸ ἧττον, τῷ δὲ μάλιστα οὐχ. ἀντίχειται, εἰ μὴ ἄρα ἀντὶ τοῦ 
Ἃ ς > ~ ΄ 

υᾶλλον εἴληπται νῦν τὸ μάλιστα, ἣ χαὶ ἣ ἀπὸ τοῦ μάλιστα χαὶ τοῦ 

15 ἀντιχειμένου αὐτῷ οὐδαμῶς ἀπόδειξις ἀπὸ τοῦ γένους τοῦ μᾶλλον χαὶ 
2 

p. 27145 Ἔπειτα et τις ὑπολαμβάνει tov αὐτὸν εἶναι λόγον. 

AP) ld σ ὍΣ ᾿] 5 ΄, , > 4 ae 6 ΕῚ Ἀ ~ 5 

Εἰπόντος, ὅτι at ἐπ᾿ εὐϑείας χινήσεις ἐναντίαι εἰσὶν αἱ ἀπὸ τῶν ἐναν- 40 

τίων τόπων, πρόχειρον ὑπολαβεῖν, ὅτι χαὶ ἐπὶ tis περιφερείας τῆς μείζο- 

20 vos ἣ ἐλάττονος gies teD αἱ ἀπὸ τῶν ἀντιχειμένων ἐπὶ τὰ ere ενα 

φοραὶ ἐναντίαι εἰσίν. οἷον ἢ ἀπὸ τοῦ A πρὸς τὸ Β φορὰ ἐναντία τῇ ἀπὸ i | al 

τοῦ Β πρὸς τὸ A. déyer τοίνυν, ὅτι ἢ τοιαύτη λῆψις, udv ἐπὶ περιφερείας 45 
΄ > Qi ς >) > +C¢ J » 5. Cc > \ 

ox, ἀλλὰ χατά ye τὸ ἀληϑὲς ὡς ἐπ᾽ εὐϑείας εἴληπται, ἐὰν ὡς ἀπὸ 

ἐναντίου τόπου ἐπὶ ἐναντίον χαμβᾶνωνται. χαὶ τὴν αἰτίαν ϑαυμασίως 67a 

25 προσέϑηχεν εἰπών ΠΝ γὰρ eee περιφέρειαι δὲ ἄπειροι 

ν εἶεν περὶ τὰ αὐτὰ σημεῖα, τὸ μὲν πεπέρανται ἀντὶ τοῦ “μία ace 

7 > , » ΣᾺΝ > / \ \ ~ 397 ΄ ~ > ΄ 

εἰπὼν" ATO γὰρ σημειοῦ επι σημειον αουνατὴν πλείους μιας εὐϑείας 5 

Ove Oy 

a a ~- τ 

πιζεῦξαι" εὐθεῖα γάρ ἐστιν ἢ ἐλαχίστη τῶν τὰ αὐτὰ πέρατα συ» ἣ 

ὃὲ ἐλαχίστη μία. χαὶ ὅτι τῷ ee ἀλλ οὐ τῷ μεγέϑει πεπερασμένην 
Ἁ Α > > ~ > > ~ \ ΄ > ~ \ \ 

30 T Ἵν Ε ve αν ElLTEYV, δηλοῖ TO χαι τὰς περιφερείας απειροὺς εἰπεῖν" χαὶι yap 

1 χίνησις ADED: κινήσει CB εὐϑεῖαν B 2 πρόληψις E: corr. ἘΠ 4 ἀλλή- 

λας E 7 τοὺς] corr. ex τὰς E? 8 παρῆχε] seq. ras. 1 litt. E: παρῆχεν B 

9 καὶ (tert.)] καὶ οὐ AB 12 αὐτὴ AB 13 τῷ] corr. ex τὸ E?: τὸ AC 14 post 

pr. μάλιστα ras. 20 litt. E 7 om. AB 17 Emett” c ὑπολαμβάνοι BE 

19 πρόδηλον E: corr. E?: πρόχειρον ἦν CD nat at Ὁ 20. 21 φοραὶ ἐπὶ τὰ 

ἀντιχείμενα Β 21 ΑἹ corr. ex πρῶτον A? 22 ἐπὶ] ἐπὶ tHe c 23 χατά om. 

CD ἀπὸ BCD: ἀπὸ tod AKe Figuram habent AB et paullo aliter CD 

24 ἐναντίον) ἐναντίων CE: corr. E* 25 πεπέραται B περιφερεῖς δ᾽ ex Aristotele c 

30 εἶπε BDE? 
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αὗται τῷ ἀριϑμῷ ἄπειροι, GAN οὐ τῷ syste περιφερεῖς γὰρ ἀπείρους 74 
ἔστι περιγράψαι. εἰ γὰρ αἱ ἀπὸ τοῦ A χαὶ B χινήσεις ἐναντίαι εἰσί ξ Φ 

>\ > ~ » 

Φ ὃὲ ἐναντίαι χινήσεις ἀπὸ ἐναντίων τόπων εἰσίν. αἱ δὲ ἀπὸ τῶν 

ἰσίν, at τι 

ναντίων 
τόπων ἀπὸ τῶν πλεῖστον διεστηχότων εἰσίν, αἱ δὲ ἀπὸ τῶν πλεῖστον Gte- 

5 στηχότων ἀπὸ ὡρισμένην διάστασιν διεστηχότων εἰσίν: ἢ γὰρ πλείστη διά- 15 

στασις ὥρισται" af δὲ ἀπὸ ὡρισμένων διαστάσεων ἀπὸ τῶν εὐϑεῖαν ἐχου- 
σῶν μεταξύ: ἣ γὰρ ὁρίζουσα χαὶ μετροῦσα τὰς διαστάσεις εὐϑεῖα ἐστιν- 
αὕτη γὰρ ὥρισται μόνη, διότι μόνη ἐλαχίστη ἐστὶ τῶν τὰ αὐτὰ πέρατα 
ἐχουσῶν: at 6& ἀπὸ τῶν διαστάσεων τῶν ὡς εὐϑεῖαν ἐχουσῶν μεταξὺ γι- 20 

10 νόμεναι χινήσεις ὡς ἐπ᾽ εὐϑείας γίνονται. αἱ ἄρα ἀπὸ τοῦ A χαὶ B χινή- 
σεις, εἰ ὡς ἐναντίαι λαμβάνοιντο, ὡς ἐπ᾽ εὐϑείας λαμβάνονται. af δὲ πε- 

βιφερειαι αἱ ἐπὶ τὰ αὐτὰ πημεῖα περιγραφόμεναι αἀόριστοί εἰσιν χαὶ ἄπειροι" 
εἴπερ οὖν ἐναντίαι αἱ ἀπὸ ἐναντίων τόπων, ἢ ἀπὸ τοῦ A ἐπὶ τῆς ἐλαχίστης 30 

περιφερείας οὐδὲν μᾶλλον τῇ ἀπὸ τοῦ Β ἐπὶ τῆς αὐτῆς ἐναντία ἔσται ἥπερ 
~ ΤῸ ΠΡ eee ca iG na om τη χοὶ ein elueviscne ca. B 

15 τὴ απὸ τοὺ επι ς μεγίστης OWOLWS γὰρ χαι ἔπι τὴς μ, στης tO ised 
| 

\ > pea , \ eat ~ > ΄ +>. 

ξ αὕτος λόγος χαι ETL τῶν ATELBWY" οὐὸξς γὰρ οὐὸξ 

- 
τ 

ἐναντίον τῷ A. ὃ ὃ 

τὸ πλεῖστον οὐδὲ τὸ ὡρισμένον ἔστιν ἐπὶ τῶν περι φεβεϊῶν λαβεῖν τῷ δύ- 30 

νασϑαι πάσης τῆς περι yevpaupevns πε πος ας χαὶ μείζονα χαὶ ἐλάττονα 
~ v > G ~ 5 ~ ΄ 

eases ἔτι δέ, ef ἢ ἀπὸ tod A φορὰ ἐναντία τῇ ἀπὸ tod B, ἔσται 7 L 

20 ἐπ᾽ εὐϑείας φορὰ ἐναντία τῇ xdxhw, εἰ ἢ μὲν ἀπὸ tod A ἐπὶ τῆς εὐϑείας 
τῆς μεταξὺ τῶν A B γίνοιτο, ἣ δὲ ἀπὸ τοῦ Β ἐπὶ περιφερείας. 35 

ς ee ae 
p. 271210 Ὁμοίως δὲ xat ἣ ἐπὶ tod ἡἣμιχυχλίου τοῦ ἕνός. 

᾿Ανελὼν τὸ ἐναντίας εἶναι τὰς ἐπὶ τῆς βείζονος ἢ ἐλάττονος ἥμιχυ- 40 

χλίου περιφερείας χινήσεις ἐχ τὸ a ἀπείρους χαὶ doptotovs εἶναι τὰς περι- 
ΓΥ ΟῚ > \ > ΣᾺ Pe ¢ ~ σ ΓΞ ἐχεί τὰ eee | 

25 φερεῖς δέδωχεν ὑπονοεῖν, ὅτι διὰ τὸ πλῃϑος ἐχείνων συνήχϑη τὸ εἰρημένον 

χαὶ οὐ διὰ τὴν τῆς πέεριφε ros τῆς εὐθείας φύσιν: νῦν οὖν ἐπὶ ἑνὸς 
ἡμιχυχλίου, μίαν δηλονότι περιφέρειαν ἔχοντος. τὸ αὐτὸ πάλιν δείχνυσιν. 45 

5 \ 

χαὶ yap ἐπὶ τοῦ Tutxvxdtov τοῦ Ἢ τῆς [Δ περιγεγραμμένου, at ἀπὸ τοῦ 

cb 

Γ καὶ Δ ἐπὶ τῆς περιφερείας | χινήσεις, εἰ ὡς ἐναντίαι λαμβάνοιντο, at 67> 

1 περιφερείας Ὁ 3 ἀπὸ (pr.)| ἀπὸ τῶν DEe ἀπὸ τῶν] ἀπὸ Α ὃ διωρισμένην Β 

5. 6 διάϑεσις A: corr. A? 0 τῶν ὡρισμένων Ec 7 ὡρίξουσα E ἡ εὐϑεῖα D8 ἐστὶ] 

seq. ras. 1 litt. E αὐτὰ] corr. ex τοιαῦτα A 10 γίγνονται E τοῦ] τῶν D τοῦ 

BE 11 ὡς (pr.) om. ς εὐϑεῖαν Β 12 ἐπὶ] ἀπὸ ΑΒ τῶν αὐτῶν σημείων Β αὐτὰ] 

bis E: corr. E? εἰσι BDEe 198 ἐναντία Ec αἱ CDb: om. ABE: ἡ Ee ἀπὸ τῶν 

CDEe τόπων] τούτων B ἡ] corr. ex ἣ E? 15 ὁμοίως --- μεγίστης om. AB B} 
δεύτερον A 17 τῷ] corr. ex τὸ E” 19 et] supraser. ἘΞ τῇ] 6 corr. Ὁ} ἐστὲ A 

20 ἐπ᾽ εὐϑείας] εὐϑεῖα B 21 γίγνοιτο DE ἡ om. B 22 ἐπὶ] ἀπὸ Ὁ 24 χαὶ 

om. B 27 δείχνυσι BDe 28 περιγεγραμμένης E at] corr. ex χαὶ E? 29 xat 

om. Bb Fig. om. E λαμβάνοιντο --- ἐναντίαι (p. 148,1)] mg. ἘΦ 

10* 
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> ‘ ee Wee’ ~ > , > ee > ‘ 4 ΄ » A Ν᾿ " αὐταὶ τῇ ἐπὶ τῆς διαμέτρου εἰσίν. εἰ γὰρ at ἐναντίαι πάλιν διὰ τὸ ἀπὸ θτυ 
+ τόπων πλεῖστον ἀλλήλων ἀπεχόντων ἐναντίαι εἰσίν, ἢ ὃὲ πλείστη ἀπόχῇ 

7 ΄ 

ὥρισται, τὴν δὲ ὡρισμένην ἀποχὴν χρίνομεν τῇ ἐλαχίστῃ τῶν τὰ αὐτὰ ὅ 

πέρατα ἐχουσῶν, αὕτη δέ ἐστιν ἢ εὐθεῖα, δῆλον, ὅτι ὡς ἐπ᾽ εὐϑείας αἱ 

δ χινήσεις γενήσονται χαὶ ἐπὶ ταύτης τῆς ὑποθέσεως, χαὶ οὐδὲν ἔλαττον ἢ 
ἀπόδειξις ἔσχεν ἐπὶ ἑνὸς ἡμιχυχλίου γενομένη" ὁμοίως δὲ χαὶ ἐνταῦϑα ὥσπερ 

ἐχεῖ, εἰ ἐναντία ἢ ἀπὸ τοῦ A τῇ ἀπὸ τοῦ B, χαὶ Weise ἢ μὲν ἐπὶ τῆς 10 

είας, ἢ δὲ ἐπὶ τῆς περιφερείας, ἔσται ἐναντία ἢ ἐπ᾽ εὐϑείας τῇ χύχλῳ. 

τι δὲ χαὶ τῶν ἐπὶ τῆς περιφερείας χινουμένων ἣ ἐναντίωσις ὡς ἐπ᾽ 

10 εὐθείας χινουμένων λαμβάνεται, δῆλον ἐκ τοῦ χατὰ τὴν πλείστην διάστασιν 
εἰλῆφϑαι, τὴν δὲ πλείστην διάστασιν χατὰ τὴν εὐθεῖαν ὡρίσϑαι" περιφε- 15 

ρείας yap ἔστιν ἄλλας ἄλλων καὶ μείζονας χαὶ ἐλάττονας ἐπὶ τὰ αὐτὰ 
Η Vs ~ ~ 

σημεῖα περιγράψαι καὶ περὶ τὰ ἔλαττον διεστηκότα σημεῖα μεῖζον xdxhov [0] 

τμῆμα περι papa χαὶ περὶ τὰ πλέον διεστῶτα ἔλαττον. “el δέ τις, φησὶν 

ι8 ᾿Αλέξανδρος, τὰ ἐναντία τὸ ἄνω καὶ χάτω ὁρίσας χαὶ ἐπιζεύξας τὴν PA 20 

Ὡ 

Δ 
mS \ c , / Ἁ ~ 

περιγράψε: περὶ αὐτὴν ἡμιχύχλιον νομίζων μὴ τῇ 
i 

εὐϑεία λοιπὸν ὡρίσϑαι 

τὸ ἄνω χαὶ χάτω, πρῶτον μέν, φησίν, οὐδὲν τῶν φύσει χινουμένων ἣ ἄνω 

ἢ χάτω ἐπὶ τοῦ ἡμιχυχλίου χινεῖται,. ἀλλὰ χατ’ εὐθεῖαν: χατὰ γὰρ τὴν 

ἴστην᾽ χαὶ γὰρ xat οἵ ὄνοι, eae Διογένης, xata tas εὐϑείας ἐπὶ τὴν % 

20 τροφὴν ἀπίασι χαὶ τὴν πόσιν: ἔπειτα οὐδὲ ἅ ἁπλῇ Aves ἐστιν ἢ ἐπ 
- wv , ν᾿, 

τοιούτου ἡμιχυχλίου τοῦ ἔχοντος πέρατα τὸ ἄνω χαὶ τὸ χάτω" οὐ γὰρ 
΄ > ΄ ΡῚ » > σ 0 " 3a. 4 Ἃ iA 

μόνον χυχλιχή ἐστιν, GAR ἅμα ἐπὶ τὸ ἄνω ἢ τὸ χάτω" οὐδὲ γάρ, ἄν χύ- 
2) 

uhov ὅλον, φησί. περιγράψῃς τῇ ἀπὸ τῆς γῆς ἐπὶ τὸν οὐρανὸν εὐϑεία, τὸ 30 (ΛΩ λον, OT > περιγρ YS | τι ς γῆς Swe τ 900 OV εξ Sth, τ 

~a “5. x 

ἐπὶ τοῦδε χινούμενον ἁπλῆν χινεῖται χίνησιν, ἀλλ᾿ ἅμα καὶ τὴν ἐπὶ τὸ 

25 ἄνω χαὶ χάτω μετὰ τῆς περιφεροῦς: μόνη γὰρ ἁπλῇ καὶ κύχλῳ ἣ περὶ 

τὸ μέσον. 

p. 211118 Ὁμοίως δὲ χἂν εἴ τις χύχλον ποιήσας. 

Μ \ x Ἂν δ ονν ς 4 o>? > \ 2 ὉΞον , 

Μετὰ τὸ δεῖξαι χαὶ ἐπὶ ἑνὸς ἡμιχυχλίου, ὅτι οὐχ εἰσὶν ἐναντίαι χινή- 

1 τῇ] εἰσι ταῖς E: εἰσι τῇ ἐπὶ] ἀπὸ Β τῆς om. E εἰσίν om. Ee 

5 οὐδὲ AB 6 γινομένη B 7 εἰ] corr. ex ἡ E? ἡ om. AB τοῦ] τῆς 

ΑΒ τοῦ] τῆς ΑΒ χαὶ om. A 10 διάστασιν] bis Ε΄, sed corr. 

11 ὥρισται E: corr. ἘΠ 13 διεστῶτα ο 14 πλεῖον Ee 15 ὁ ᾿Αλέξανδρος D 

τὸ] τῷ Ee post χαὶ (pr.) eras. τῷ E Fig. om. DE 16 περιγράψῃ ABE: corr. E? 

17 τὸ χάτω Ὁ οὐδὲ Β 19 οἱ om. Β Διογένης] an Cynicus? 21 πέρα 

E: corr. E? 22 ἅμα) dua ἢ E ἢ] καὶ ς οὐδὲ DEb: οὐ ΑΒ 23 φησί] 

seq. ras. 1 litt. E περιγράψας AB ἀπὸ] corr. ex ἐπὶ B εὐϑείας B 

28 χαὶ om. Ὁ ἐναντία B 
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Ye) > [τῳ ~ , ~ > > -" σεις af ἐπ᾿ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν περάτων τῆς διαμέτρου γινόμεναι, διότι οὖχ 67> 
ὁρίζεται ἣ eed διάστασις, ἥτις εἰδοποιεῖ Ὁ ἐναντία, ὑπὸ τῆς περιφε- 41 

μι. 

ρείας ἀλλ᾿ ὑπὸ τῆς εὐϑείας, νῦν ἐπὶ δυεῖν συνημμένων ΠΡ ΚΘΗλι ἴων εἰς ἕνα 

χύχλον τοῦ τε H χαὶ τοῦ O δείκνυσιν, ὅτι, xdv τὸ μὲν ἐπὶ τοῦ H 7 

Ly ΜΕ ~ ~ A! ~ ~ _ 

5 χλίου χινῶ τὸ ἀπὸ tod Εἰ ἐπὶ τὸ Z, τὸ δὲ ἐπὶ tod O ἀπὸ τοῦ Z πρὸς 45 
ς 
ΐ τὸ Εἰ, οὐδὲ οὕτως ἐναντίαι εἰσὶν a 

γὰρ ὁρίζουσιν | at Roepe a τ πλείστην διάστασιν, xual? ἣν τὰ ἐναν- 688 

Z ΦΧ \ ᾿Σ \ b ES δον 

χινήησεις OLA τὴν αὐτὴν αἰτιαᾶν" OUOE 

tla χαραχτηρίζεται, ἀλλὰ κατὰ τὴν EZ διάμετρον ὁρίζεται: xal διὰ τοῦτο 
πάλιν. εἰ ὡς ἐναντίαι λαμβάνοιντο at χινήσεις, ὡς τὴν ἐπὶ τῆς εὐϑείας ὅ 

΄ > ΄ 3 ? \ ~ , 

10 διάστασιν χινούμεναι λαμβάνονται, ἀλλ᾽ οὐχὶ τὴν ἐπὶ τῆς περιφερείας. 
Δείξας δὲ ἐπί τε τῆς τ Γι ΡΞ ἴας τῆς μείζονος ἣ ἐλάττονος a: 

χλίου χαὶ τοῦ ἑνὸς ἡμικυχλίου χαὶ τῶν δυεῖν τῶν συνηυμένων, ὅτι οὐχ 

εἰσὶν αἱ ἐπὶ τούτων φοραὶ ἐναντίαι, xdv ἀπὸ τῶν ἀντιχειμένων δοχῶσι γί- 
ak > , ate. Son \ > δ , Ὁ) ove! Vv , \ ~ 

γεσϑαι, ἐπάγει: εἰ δὲ χαὶ αὗται ἐναντίαι, GAA οὔτι ye αἱ Ext τοῦ 10 
- σ , ‘ > } , > \ ~ ῪΣ Γι ἣν 5 ’ὔ’ 

15 ὅλου χύχλου φοραὶ ἀλλήλαις διὰ τοῦτο ἐναντίαι, χατὰ ἄἀντιπερί- 

στασιν ἐπιχειρῶν. οὐδὲ γὰρ ὃ δείξας τὰς ἐπὶ τῶν ἡμιχυχλίων ἐναντίας 
> YS \ \ > ΞΕ Δ) - a 7/9 ι [4 ~ ¢ ~ id > , 

ἤδη καὶ τὰς ἐπὶ tod χύχλου δέδειχεν, ἐφ᾽ οὗ πρόχειται νῦν ἡμῖν ἢ ἀπό- 
δειξις- ἐπὶ μὲν γὰρ τῆς περιφερείας καὶ τῶν ἡμιχυχλίων διὰ τὸ ἀντιχεῖσϑαι 15 

~ ~ ΄ 5 ) ~ S ~ > 

τὰ τῶν περιφερειῶν πέρατα, ἀφ᾽ ὧν καὶ ἐφ᾽’ ἃ xtvodvtat, δοχοῦσιν ἐναν- 
΄ Vv ΄ 5 ~ ’ὔ ar ~ ~ 5 

20 τίον ἔχειν αἱ ax’ αὐτῶν χινήσεις, ἐπὶ δὲ τῶν ἐφ᾽ ὅλου τοῦ χύχλου γινο- 

μένων χινήσεων δύο τινῶν ἀντιχινουμένων ἀλλήλοις οὐχ εἰσὶν ἀντιχείμεναί 
τινες ἀρχαὶ τῶν χινήσεων: ἀπὸ γὰρ τοῦ αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἑχατέρα. σα- 20 

| 
~ Oy \ φεστέραν δὲ αὐτὸς ποιήσει τὴν διαφορὰν τῶν ἐπὶ ἡμιχυχλίου xal χύχλου 

χινήσεων, ἐν οἷς δείχνυσιν ἐφεξῆς, ὅτι αἱ ἐπὶ τοῦ ὅλου χύχλου γινόμεναι 

25 χινήσεις οὐχ εἰσὶν ἐναντίαι" ὥστε ex περιουσίας ἐπὶ τῶν περιφερειῶν χαὶ 
τῶν ey ἀποδείξεις αὐτῷ πα αρελήφϑησαν, οὐ μέντοι μάτην, ἀλλὰ 2% 
δείχνυσιν δι᾿ αὐτῶν. ὅτι ἢ τῆς περιφερείας ὅλως φύσις οὐ δέχεται τὴν 

χατὰ χίνησιν ἐναντίωσιν. 

1 τῆς] τοῦ AB 1. 2 οὐχ ὀρίζξεται A 2 ἥτις] corr. ex εἴτις Εἰ ὃ δυεῖν Α: 

δυοῖν BE δυσὶ συνημμένοις ἡμιχυχλίοις CD Fig. om. E; litt. Θ permutat D 

4 Ἡ (alt.) om. Ec 5 χινῶ τὸ] xtvoito B: χινῆται Ὁ 6 αὐτοῦ E 8 ἀλλὰ --- 

EZ] in ras. BE} χατὰ] καὶ E 12 δυοῖν Be 13 ἀντιχειμένων] ἐναντίων ¢ 

δοχοῦσι A 13. 14 γενέσϑαι Ec 14 ἐπάγει] 211411---19 αἱ DEb: xat αἱ 

ABe 15. 16 ἀντιπερίστασιν ADE: ἀντιπαράστασιν BE*be 16 τὰς om. Ὁ 

19. 20 ἐναντίον] ἐναντίον τι CD: ἐναντίως ¢: confrarietatem Ὁ 20 ὅλον AB 21 ἀντι- 

χινουμένων AD: ἀντιχειμένων BCEb 22 ἀρχὴ A αὐτοῦ] bis E, sed corr. 

23 ἐπὶ tod Ec καὶ χύχλου om. ὁ 24 ἐν] é AB ois] e corr. B ἐπὶ] 

ἀπὸ ΑΒ χύχλου ὅλου D 25 ἐπὶ ABE: αἱ ἐπὶ DE7c 25. 20 ἡμιχυχλίων 

χαὶ τῶν περιφερειῶν Ke 27 δείκνυσι BDEc 28 χίνησιν] φύσιν B 
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p.271019 ᾿Δλλὰ μὴν οὐδὲ ἢ ἀπὸ tod A ext τὸ B χύχλῳ φορὰ 68a 

ἐναντία τῇ ἀπὸ tod A ἐπὶ τὸ I. 

Νῦν αὐτὸ δείχνυσιν προσεχῶς τὸ προχείμενον, ὅτι μηδὲ ἃ at ἐπὶ τοῦ 30 

ὅλου χύχλου ἀνάπαλιν γινόμεναι χινήσεις ἐναντίαι ἀλλήλαις εἰσίν. δείχνυσι 

5 δὲ αὐτὸ ἀπὸ τοῦ τῶν ἐναντίων χινήσεων ὁρισμοῦ" ἐναντίαι γὰρ ἦσαν χινή- 

σεις at ἀπὸ ἐναντίων τόπων εἰς ἐναντίους γινόμεναι" χαὶ ἀπὸ τοῦ ὁρισμοῦ 

τῆς χύχλῳ χινήσεως: ἐὰν γὰρ ἢ κύχλος ὃ ABIL, χαὶ χινοῖτό τι ἀπὸ τοῦ 80 

Β I 

A ἀρχόμενον τὸ Β μέρος tod χύχλου μέχρι tod A, ἀλλο δέ τι ἢ ὧν 
ΑἹ 

Tt 

‘ X ness \ ~ / ΓΑΙ ec ~ 

χαὶι TO AVTO ATO TOV A ate ae χαὶ ἔμπαλιν διὰ τοῦ ἵν μέρους τοὺ 

10 χύχλου ἰὸν ἔρχοιτο χαὶ αὐτὸ ἐπὶ τὸ A, αὗται at κινήσεις ἄμφω ἀπὸ τοῦ 40 
2 Ἀ “Ὁ ι , ͵΄ ~ Sea PaO σ τ ν ΓΞ ι 5) ΄ 

A ἐπὶ τὸ A γίνονται, τουτέστιν ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτὸ" τὸ γὰρ χυ- 
χλῳ χινηϑῆναι τὸν ὅλον χύχλον περιενεχϑῆναί ἐστιν: at δὲ ἐναντίαι ἌΣ 

> 

σεις ἀπὸ ἐναντίων εἰσὶ τόπων ἐπὶ ἐναντίους, οὐχ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐπὶ τὸ 

αὐτό: ὥστε αἱ χύχλῳ χινήσεις οὐχ εἰσὶν ἐναντίαι. ἐν δευτερῳ σχήματι i 
΄ ~ ΝΑ 3 7 

15 συναγωγή. τῇ δὲ ἐπιχειρήσει ταύτῃ: eile 6 ᾿Αλέξανδρος, a χαὶ ἐπὶ 

τῶν προειρημένων | χρήσασϑαι: οὐδεμία γὰρ ἀπὸ ἐναντίου εἰς ἐναντίον 68> 
΄ δι΄ ane > > ΄ > 

ἐγίνετο: φανερώτερον δέ ἐστιν ἐπὶ tod χύχλου, ἐφ᾽ οὗ οὐ μόνον οὐχ ἀπὸ 
ah a 

> , > > ΄ ὃ >] x>\ 3 [e > σ > >) 3 Ἁ - 5 

ἐναντίου εἰς ἐναντίον, ἀλλ᾿ οὐδὲ ἀπὸ ἑτέρου εἰς ἕτερον, ἀλλ ἀπὸ τοῦ αὐ- 
΄ ‘ 2 

τοῦ εἰς τὸ αὐτὸ ἢ κίνησις γίνεται" διὸ χαὶ ἐπὶ τοῦτο παρέϑετο αὐτήν. 5 

mS] a. \ on ig , ~ ΄ >] ΄ ΄ nn 

20 p.271a27 Ei δὲ xat ἦν ἢ χύχλῳ τῇ χκύχλῳ ἐναντία, μάτην ἄν 
Ἂν" c € ᾿ς g οὖ ΄ δι tee εἶ Ὁ , ϑὼνλ 4 ἣν ἢ ἑτέρα ἕως tod ὃ δὲ Beds καὶ ἣ φύσις οὐδὲν μάτην ποι- ᾿ 

οὔὗσιν. 

Δείξας, ὅτι οὐχ εἰσὶν ἐναντίαι αἱ 

ἀλλήλαις γινόμεναι, νῦν τὸ αὐτὸ καὶ διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς 
> \ 

25 δείχνυσιν συλλογιζόμενος οὕτως: εἰ ἦν ἢ Ext tod αὐτοῦ χύχλου χίνησις 

ἐναντία τῇ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἔμπαλιν γινομένῃ, μάτην ἂν ἣν ἢ ἑτέρα αὐτῶν. 

1 οὐδ᾽ c 3 δείχνυσι BDEe τὸ προσεχῶς ὁ αἱ om. AB 4 yuyyouevat Τὰ 

εἰσὶ B 6 ἀπὸ (pr.) AD: ἀπὸ τῶν BEe γηνόμεναι Ee 7 yap om. AB 

6 om. B χινοῖτο] χινῶ τὸ A: χινῶτο E: χινῆται Ὁ 9 tO om. δ 10 τὸ] τὸ 

αὑτὸ ἐπὶ τὸ E: τὸ αὐτὸ τὸ ὁ 11 ἐπὶ τὸ A ADEb: om. Β: ἐπὶ τὸ Γ' ἘΠ γίγνον- 

tat E 13 τῶν ἐναντίων Ec 15 6 om. DEe 16 οὐδεμία] οὐδὲ E 
17 οὐ om. B μόνου AB 18 εἰς (alt.)] ἐπὶ Ee 19 γίγνεται E τούτου Ὁ 

28 ἐπὶ] ἀπὸ ΑΒ αὐτοῦ (κύχλου) ὁ 24 γινόμεναι om. E 25 δείχνυσι BDEc 

ἡ] supraser. ἘΠ 26 αὐτοῦ χύχλου ὁ μάτην ἂν --- κύχλου (p. 151,2) om, ¢ ἣν] 

suprascr. B 
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΄ 

ἀλλὰ μὴν ἀδύνατον τὸ μάτην εἶναι: οὐχ ἄρα ἐναντία ἢ χύχλῳ χίνησις τῇ GSP 
χύχλῳ. χαὶ τὸ μὲν συνημμένον δείχνυσιν οὕτως: τὰ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ χύχλου 
ἀντιφερόμενα, ὁπόϑεν ἂν ἄρξηται, εἰς πάντας ἄμφω αἀφιχνεῖται τοὺς ἐν τῷ 15 
χύχλῳ τόπους, χαὶ εἴπερ ἐναντίαι εἰσὶν αὖται αἱ φοραί. ὡς ὑπόχειται, 

5 ai 6& τῆς φορᾶς ἐναντιώσεις χατὰ τὰς τῶν τόπων εἰσὶν ἐναντιώσεις, 

εἰς πάντας ὁμοίως ἀφιχνοῦνται τοὺς ἐναντίους ἐν τῷ χύχλῳ τόπους 
ἄμφω: εἰσὶν δὲ τόπου ἐναντιότητες τὸ ἄνω χαὶ τὸ χάτω χαὶ τὸ πρόσϑιον 20 

χαὶ τὸ ὀπίσϑιον χαὶ τὸ δεξιὸν χαὶ τὸ ἀριστερόν, χαὶ εἴπερ ἔστιν ἐν τῷ 

χύχλῳ τόπου ἐναντίωσις, πᾶσαι ἅμα εἰσίν: οὐδὲν γὰρ μᾶλλον ἄλλη ἄλλης" 

10 διὰ παντὸς οὖν ἄμφω τοῦ χύχλου ἀντιφερόμενα ὑπαντᾷ ἀλλήλοις. χαὶ ὡς 
ἐξ ἐναντίων τόπων πανταχοῦ χαὶ ἐναντίας ἔχοντα φύσεις (οὐ γὰρ ἂν ἐναν- 950 

τίως ἐχινεῖτο wy ἐναντίας ἀρχὰς ἔχοντα χινήσεως) μάχονται ἀλλήλοις. 
: 

χαὶ εἰ ane) ἰσοσϑενῇ εἴη" τοῦτο γὰρ σημαίνει τὸ ἴσαι" οὐχ ἂν ἣν χίνησις 

αὐτῶν" τὰ γὰρ ἰσοσϑενῇ ἐξ ἐναντίας φερόμενα ἵστησιν ἄλληλα, ὥστε μάτην 
e 

15 ἔσται ἄμφω ἀχίνητα ugvovta εἰ δὲ ἢ ἑτέρα χίνησις χρατ Εἰ τὸ χρατού- 30 

usvoy ὑπὸ τοῦ χρατοῦντος τὴν τοῦ χρατοῦντος περιαχϑήσε αι χίνησιν. χαὶ 
o , n ε ~ 

οὕτως μία ἂν γίνοιτο ἢ χύχλῳ cach τῆς χρατουμένης μὴ συμπληρούση 

τὸν χύχλον. οὕτως δὲ μάτην ἂν εἴη ἣ ἑτέρα μὴ δυναμένη πρὸς ale og 
ἀφιχέσϑαι τῆς οἰχείας ἐνεργείας: μάτην γὰρ ἐχεῖνο λέγομεν, ὃ τὴν ἑαυτοῦ 80 

20 χρείαν μὴ παρέχεται, ὥσπερ ὑπόδημα: ὥστε, εἰ μὲν ἰσοσϑεν ἐστιν, ἀχί- 
γητα μένοντα ἄμφω ἔσται μάτην, εἰ ὃὲ ἐπιχρατεῖ ϑαάτερον, τὸ χρατούμιενον | ‘ ‘ \ "> ’ 1 ‘ 

ἔσται μάτην, χαὶ οὕτως τὸ ἐν τῷ συλλογισμῷ συνημμένον ἀποδείχνυται. 

ἕπεται μὲν yap τῷ ἔμπαλιν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ χύχλου χινεῖσϑαι τὸ συμβάλλειν 40 
‘ ‘ 

ἀλλήλοις αὐτά, τῷ δὲ ἐναντία χατὰ φύσιν ὑποχεῖσϑαι χαὶ ἐξ ἐναντίων 

25 τόπων ἰέναι τὸ συμβάλλοντα μάχεσϑαι: διὰ γὰρ τοῦτο, οἶμαι, τοὺς ἐναν- \ te A ἱ , {τ 
΄ > , \ > ΄ 

τίους ὑπέϑετο τύπους ὃ ᾿Αριστοτέλης χαὶ ὠνόμασεν αὐτοὺς ἐνδειχνύμενος, 
ὅτι, εἴπερ ἐναντίαι εἰσὶν at ἐν τῷ χύχλῳ χιγήσεις; χαὶ τόποι ἐναντίοι 45 

εἰσὶν ἐν παντὶ τῷ χύχλῳ: οὐδὲν γὰρ Πάλε τῇδε ἢ τῇδε" χαὶ | τὰ χινού- 69a 

μενα ὁμοίως εἰς πάντας ἀφιχνούμενα τοὺς ἐναντίους τόπους ἀεὶ νεάζουσαν 
\ o \ Vv x \ »" > [4 ee we Sek Ἔν Ν᾿ 

80 ἔχειν τὴν πρὸς ἄλληλα ἐναντίωσιν χαὶ διὰ τοῦτο μάχεσϑαι. τῷ δὲ μά- 

χεσϑαι ἕπεται ἢ τὸ ἱστᾶν ἄλληλα ἣ τὸ χρατοῦν ξαυτῷ συμπεριάγειν τὸ χ i (saad | 
> ” ‘ \ 

χρατούμενον, ἐφ᾽ οἷς ἀνάγχη 7 ἄμφω μάτην εἶναι 7 θάτερον. τὴν δὲ 5 

πρόσληψιν τὴν λέγουσαν: ἀλλὰ μὴν ἀδύνατον τὸ μάτην εἶναί τι τῶν φύσει" 
we ve neve ΄ 

δείχνυσι προσλαβὼν ἄλλην πρότασιν τὴν λέγουσαν: “ὧν ϑεὸς χαὶ φύσις 

35 αἴτιοι, οὐδὲν μάτην ἐστίν, ὅτι μηδὲν μάτην ποιοῦσιν: χαὶ συνάγω δυνάμει 10 

1 χίνησις om. C ὃ ἐπιφερόμενα B ἀμφότερα ς 7 εἰσὶ BDEc πρόσϑεν Ac 

8 τὸ (pr.) om. AB ὄπισϑεν Ac 9 ἐναντίωσις] ae in ras. B οὐδὲν Cb: οὐδὲ 

ABDEe 10 ἀμφότερα ὁ 12 μάχεται D 13 ἴσαι] (271429) ton B: ἴσα D 

14 gepdyeva] χινούμενα CD 15 ἀμφότερα ὁ 11 οὕτω Β ἂν μία D: μία 

ἂν μία C γένοιτο Ec συμπαρούσης E: corr. EK? - 18 οὕτω BD τάτην B, 

corr. mg. 20 μὴ] οὐ CD 21 μένοντα] μὲν ὄντα A: suprascr. E* ἀμφότερα ὁ 

27 αἱ -- εἰσὶν (28) om. E 28 ἣ τῇδε om. Ὁ ol τὸ (alt.)] τὸ τὸ ἑαυτοῖς Β 

32 7 (pr.) om. Ec ἀμφότερα c 33 πρόληψιν Ὁ 34 ἡ φύσις Β 90 μηδὲν 

Ε: μὴ δὲ ΑΒ: οὐδὲν D ποιοῦσι BDEc συναγαγών Ee 
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οὕτως: τῶν φύσει ὄντων ϑεὸς χαὶ φύσις αἴτιοι’ ὧν ϑεὸς χαὶ φύσις αἴτιοι, 69a 
οὐδὲν μάτην ἐστί: τῶν ἄρα φύσει ὄντων οὐδὲν μάτην ἐστίν.“ οὕτως μὲν 
οὖν αὐτὸς ἐνόμισα δεῖν τὴν ᾿Δριστοτέλους ἀπόδειξιν ἀναλύειν χαὶ διὰ τὰς 
εἰρημένας αἰτίας. 6 μέντοι ᾿Αλέξανδρος “διὰ τοῦ εἰπεῖν, φησίν, εἰς πάν - 15 
τας ὁμοίως ἀφιχνεῖσϑαι τοὺς ἐναντίους τόπους οὐ τοῦτο εἶπεν, qu 

ὅτι εἰσὶν ἐναντίοι τινὲς ἐν τῷ χύχλῳ τόποι, GAN εἰς δήλωσιν τοῦ πᾶν 
μόριον ὀφείλειν τοῦ χύχλου τὸ τὴν χύχλῳ χινούμενον διελϑεῖν. χαίτοι τὸ 

χύχλῳ χινούμενον ἐξ ἀνάγχης πᾶν μόριον διέρχεται τοῦ χύχλου, χαὶ οὐ 
χρεία πρὸς τοῦτο iy τῆς τῶν τόπων ἐναντιώσεως. προελθὼν δὲ χάλλιον, 20 

10 οἶμαι, ἐπέστησεν, ὅτι, εἰ ἐναντίαι χινήσεις εἰσὶν ἐπὶ τοῦ χύχλου. δεῖ χαὶ 

ἐναντίους εἶναι τόπους. αἵ γὰρ ἐναντίαι χατὰ τόπον χινήσεις χατὰ τὰς 
τῶν τόπων ἐναντιώσεις γίνονται" πλὴν ὅτι τὸ ἐναντίους ἐν τῷ χύχλῳ τό- 

ποὺς εἶναι ὡς ἄτοπον, a ἐπάγει τῷ ἐναντίας ἐν τῷ χύχλῳ χινήσεις 90 

γίνεσϑαι χαὶ τὸ μὲν ἄνω τὸ δὲ κάτω εἶναι ἐπὶ τῆς περιφερείας καὶ τὰς 
15 ἄλλας ἀντιϑέσεις- οὐ φαίνεται δὲ τοσοῦτον ὡς ἄτοπον ἁπλῶς ἐπάγων, χἂν 

ἄτοπον ety, ὅσον ὡς ἀχόλουϑον μὲν τῇ ὑποϑέσει, πρὸς δὲ τὸ μαχητιχὸν 

τῶν ἀντιχινουμένων συμβαλλόμενον τὸ ἀπὸ ἐναντίων ὡρμῆσϑαι τόπων. 30 

τεχμαίρομαι δὲ éx τοῦ τὸ μὲν ἄτοπον τοῦτο τῷ εἶναι τοὺς ἐναντίους τό- 
ποὺς ἀχολουϑεῖν, αὐτὸν 6& προσχρήσασϑαι τῷ τὸ χινούμενον, ὁπόϑεν ἂν 

20 ἄρξηται, εἰς πάντας peo ἀφιχνεῖσϑαι τοὺς ἐναντίους τόπους, 
εὶ νεάζειν χατὰ τ ἐναντίωσιν ΕἼ: δυνάμεως. “ἀλλὰ χαὶ 80 

ἐξανδρος, δύνανται πο το σεις εἶναι διὰ τῆς λέξεως ταύτης 

λεγόμεναι" μία μέν, ὅτι μάτην ἢ ἑτέρα ἐστίν, ὃ εἰπὼν ὕστερον: αὐτοῦ τὴν 

᾿ 

δύο, φησὶν ᾿Αλ 

αἰτίαν ἀποδίδωσιν μετὰ τὴν sy ἐπι ἀρ, Ov ὧν ἐπιφέρει εἰ μὲν 

γὰρ ἴσαι ἦσαν, οὐχ ἂν ἣν χίνησις αὐτῶν" ταῦτα γὰρ τοῦ Be. dy 40 τῷ σι 

εἶναι τὴν mapa δειχτιχά. καίτοι τὸ οὐχ ἂν ἦν ποις αὐτῶν ἀμφό- 
τερα μάτην ἔσεσϑαι σημαίνει. χαὶ ὁ ᾿Δριστοτέλης τὸ μάτην ἂν ϑάτερον ΠΡ fh f 
> ~ ε 
ἣν σῶμα ἐπὶ τῆς ἔτ ae: ὑποϑέσεως ἐπήγαγε, xa? ἣν τὸ μὲν χρατεῖ, τὸ 
δὲ χρατεῖται, χοινῶς δὲ τὸ ὃ δὲ ϑεὸς χαὶ ἣ φύσις οὐδὲν μάτην ποι- 45 

80 οὖσιν. “τὸ ὃὲ μεταξύ, φησὶν ᾿Αλέξανδρος, τῶν λέξεων τούτων ἄλλη τις | 
ἂν ἐπιχείρησις εἴη: καὶ yap ἔν τισιν ἀντιγράφοις οὐχ οὕτως φέρεται ἢ 69> 
ἡραφή᾽ ὅτι ἀνάγχη τὸ χύχλῳ φερόμενον, GAN οὕτως: ἔτι ἀνάγχη iP φη dal | τὰ ‘ ? i 

= , ε vs ~ ~ 

τὸ χύχλῳ φερόμενον, ὡς ἄλλο τι προστιϑέντος αὐτοῦ τῷ προειρημένῳ" 
χαὶ εἴη ἂν τὸ προστιϑέμενον, ὅτι, ἂν γίνωνταί τινες ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ χύχλου 5 t 9 .) 

1 ἡ φύσις Β ἡ φύσις Β 2 ἐστί] ἐστίν BE: ν eras. E ὃ ἐνόμισε E 

corr. ΕΠ χαὶ --- αἰτίας (4) om. D ὃ τοὺς τόπους τοὺς ἐναντίους Ὁ 0 πᾶν--- 

alt. τὸ (7)) πᾶν μόριον ὀφείλειν τοῦ E: τὸ χύχλῳ κινούμενον πᾶν μόριον ὀφείλειν τοῦ χύχλου 

περιελϑεῖν τὸ γὰρ E* et c, nisi quod pro τὸ γὰρ hab. καίτοι τὸ  ὠφείλειν Β 

10 Get δὲ B 12 γίγνονται E τὸ] τῷ E*e 13 τῷ (pr.)] τὸ Ec 14 yty- 

νεσϑαι Τὸ 15 ἁπλῶς ὡς ἄτοπον D 11 ἀντιχειμένων Ee 18 τοῦ τὸ] τοῦτο Α: 

τούτου E: corr. EK? 19. 20 ἂν ἄρξηται] ἀπάρξηται E 20 ὁμοίως εἰς πάντας Ὁ 

21 ἕπεται τὸ] ἐπέτατο ΑΒ 24 ἀποδίδωσι BD 25 ἦσαν ἴσαι Ec 26 Fy) 

ὃν B 26. 27 ἀμφοτέρων B 28 ἐπήγαγε] seq. ras. 1 litt. E 29. 80 ποι- 
οὔσι Β 30 ἄλλη] ἀλλ᾽ εἰ ὁ corr. A 34 γένωνται ABe: γίνονται E 



SIMPLICH IN L. DE CAELO 14 [Arist. p. 27127] 153 

2 , ΚΕ τος πράτ, ae ears, ΣΟ ΟΝ ἦν ΠΝ δηδ ἐναντίαι χινήσεις, ἀνάγχη διὰ πασῶν ἐνεχϑῆναι τῶν ἐν τῷ χύχλῳ χατὰ 69 

τόπον ἐναντιώσεων, Hat τίνες αἱ τῶν τόπων ἐναντιώσεις, προσέϑηχεν: ὥστε 
4 5» ~ ~ , Ὕ ~ 

ἀναγκαῖον ἐπὶ τῆς περιφερείας εἶναι χατὰ τόπον ἐναντιώσεις: ἣ γὰρ τῷ 
ἢ). ἐπ᾽ ἐναντία, φησί, χινεῖσϑαι ἥ ἐναντία χίνησις ἐπὶ τοῦ χύχλου ὡς ἐπ᾽ 10 

Stet ΒΞ wy ἢ Ὶ οὗ 1) ov ἐν τίων vive ὃ τό ὃ ἔχηι ὧν 7 5 εὐθείας, ἣ εἰ μὴ τοῦτο, τῷ δι᾽ ἐναντίων γίνεσϑαι τόπων, ὃ ἔχοι ἂν 7 
χύχλῳ, εἰ ἔχοι ἐναντίωσιν, ἐπεὶ uy τὸ ἐπ᾽ ἐναντίους γίνεσϑαι τόπους ἔχει, 

γε ἐπὶ ταὐτόν: ὃ εἰπών, φησίν, οὐχέτι προσέϑηχε τὸ τοῦτο ἄτοπον 
εἶναι τὸ ἐπὶ μιᾶς χαὶ συβεχοὺς ee τῆς χύχλῳ gees λέγειν εἶναι 15 

ἐναντίους τόπους, τὸν μὲν ἄνω, τὸν δὲ χάτω, ἢ τὰς ἄλλας ἀντιϑέσεις ἢ 

10 χαὶ πάσας, GAN ἐπαναλαβὼν ἔδει osiney, ὅτι % ἑτέρα μάτην. 
3 Ὁ ΄ 

οὕτως μὲν ὃ ̓Αλέξανδρος" μήποτε 
τῆς συνεχείας τοῦ λόγου ἑνὸς ὄντος, οὐδὲ ὅτι πα i ’ 

ἡϑειάν ἔστι τὸ τοιούτοις ὑπερβάτοις χρῇσϑαι. πῶς δέ φησι’ τὸ ἐπὶ 

tp 0E 

ἐ ὁ ἔτι ἀνάγχη γράψας of συνήσϑετο 
0 
‘ 
γὰ τὴν ᾿Αριστοτέλους συν- 20 

, 5 Vv ¢ , b) ΑΙ " 

ἐναντίους γίνεσϑαι τόπους οὐχ ἔχει ἢ χύχλῳ χίνησις, εἴ γε ἐπὶ ταὐτὸν : 
σ Ἢ > I c ~ c ’ Ν ν᾿ 5 / ψ' \ a 3 τὶ , 

15 ὅλως yap ἐὰν Orotedy] ὃ χύχλος ἔχων ἐναντίους τόπους, χαὶ δι᾽ ἐναντίων 
΄ , , Ὧν Ν σας 2 ΄ , ΝΟᾺ ΄ ? ded a ~ 

ἥ χίνησις πάντως, οἶμαι, xal ἐπὶ ἐναντίους. συνῃρημένως δὲ 6 ᾿Αλέξανδρος, 25 
σ \ \ ς Sete HNN ἐδ 5 ) , led es \ > ΄ 

ὥς φησι, χατὰ τὸν αὑτοῦ διδάσχαλον ᾿Αριστοτέλην οὕτως ἐξέϑετο τὴν ἀπό- 

δειξιν τοῦ τῇ χύχλῳ χινήσει μὴ εἶναι ἐναντίαν χίνησιν υμηδὲ τῷ χυχλοφο- 
~ 4 ¢ ~ ΄ ΄ 

ρητικῷ σώματι ἐναντίον: “el γὰρ ἔστι, φησί, τῇ χύχλῳ χινήσει ἐναντία 
΄ ΄ » ἈΝ Ea ΑΑΤ ΗΝ ἘΞ 2 " , >> ΄ ᾿ 7 ε > Ω 7 ᾿ 

20 χίνησις, ἥτοι ἐπ᾿ εὐϑείας τίς ἐστιν ἢ χυχλιχή οὐδετέρα δέ, ὡς δειχϑήσε- 30 
σ doar Vv > ) - ’ ‘ ν᾿ 5 v ’ >) i ~ 

ται WOTE οὔοξ ἔστιν. επ εὐθείας Sv οὖν οὐχ ἔστι χινησις SVAVTLA. τῇ 
΄ \ ~ ~ >) +¢ v >) ~ > ΄ \ 4 ~ ig 

χυχλιχῇ ποία γὰρ τῶν ἐπ εὐε εσται αὐτῇ ἐναντία, χαὶ τί μᾶλλον ἣ Cte R la 

>. . ς , ~ , Μ > ΄ 5 ‘ id ? 9. Ὁ ΄ > 4 , a CAN. 3 

ἑτέρα τῆς eS ett ἀλλήλαις εἰσὶν αἱ ex εὐϑείας ἐναντίαι, χαὶ ἕν ἑνὶ ἐναν- 
’ > ar Ὁ ἣ Δ π᾿ εὐϑεία- 2 s ΟΣ ~ ty ΑΝ aes 

tlov’ εἰ δὲ μηδεμίαν δυνάμεϑα τῶν ἐπ᾽ εὐθείας ἐναντίαν δεῖξαι τῇ χύχλῳ, οὐδ᾽ 35 
ΕΝ Ore ς pa) δ » ΄ >) \ >>. ΄ ΄ 25 ἂν χαϑόλου ἣ ἐπ᾽ εὐϑείας εἴη τῇ χύχλῳ ἐναντία. ἀλλὰ οὐδὲ ἢ χύχλῳ 

> Ἁ > Y 4 3 ἢ Ἁ e 5 3 > [4 5 > ᾿ς e A 

ἐστὶν ἐναντία" ἐναντίαι γὰρ at ἐξ ἐναντίων εἰς ἐναντία γινόμεναι: at γὰρ 

τῆς φορᾶς ἐναντιώσεις χατὰ τὰς τῶν τόπων εἰσὶν ἐναντιώσεις, τὰ δὲ χυ- 

χλιχῶς χαὶ ἐπὶ χύχλου χινούμενα ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτὸ χινεῖται, 40 
Ἃ > ~ > ΄ 5. XN Ἂν διὸ 557 Σ > ΄ ted 

“GY αντιχινῆται ἀλλήλοις, αὐτὸ OF αὑτῷ οὐδέν ἐστιν ἐναντίον: ὥστε οὐχ ἂν 

80 at χύχλῳ “λλήλαις εἶεν ἐναντίαι. ὑπεναντίον μὲν γάρ τι πάσχει τὰ οὕτως 

ἀντιχινούμενα Biase, ob μὴν ἐναντίαι at χινήσεις αὐτῶν: οὐ γὰρ ἐπιὸ 
΄ > ς: 

χονται τὸν τῶν ἐναντίων λόγον. εἰ δὲ μήτε ἣἥ ἐπ᾽ εὐθείας μήτε ἢ ἐπὶ 45 

τοῦ χύχλου τῇ χύχλῳ χινήσει ἐναντία χίνησίς | ἐστιν, οὐδ’ ἂν τῷ κατὰ 70a 

3 τῷ] τοῦ AB 4 ἐναντία (pr.)] ἐναντίας Β ὃ γίγνεσθαι ABE ἔχοιεν E 

6 ἔχει B γίγνεσϑαι E 7 οὐχέτι] οὐ Β: οὔτι D προσέϑηχε) seq. ras. | litt. E 

9 τὸ B τὸ B ἢ (alt.) om. AB 11 ἔτι» supraser. E? συνήσϑητο B 

12 παρὰ] περὶ B et comp. A 14 γίγνεσϑαι E 15 ὅλος A 16 ociuat om. E 

ἐναντίους] τοὺς ἐναντίους οἵμαι E: τοὺς ἐναντίους ς συνῃρημένος E: corr. KE? 17 ab- 

τοῦ E*: αὐτοῦ ABDE ᾿Αριστοτέλην] comp. A: Ἀριστοτέλη B: Ἀριστοχλέα veri simili- 
ter be οὕτως om. Ὁ 20 ἤτοι] ἤ--- e corr. Β 22 χύχλῳ D μάλιστα E 

25 ἀλλ᾿ DEc 26 ἐναντία (alt.)] ἐναντίας D 27 otopas E: corr. E? 29 ἀντιχι- 

vettat AE: corr. E? αὑτῷ ΠΕ": αὐτῷ ABE οὐχ ἂν] οὐδ᾽ Ὁ 30 ἐναντία D 

81 ἀντιχινούμενα Ab: ἀντιχείμενα BDEc ob μὴν] οὐχ ἦν AB: corr. A? 32 τὸν 
ΟῚ 

om. AB λόγων ἡ E, sed corr, 30 ἐναντία ἐστὶ Ὁ ἐστιν om. Ὁ 
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, >A ; Μ » Σ 4 σ >\ > ΄ / ‘ ~ 

φύσιν αὐτὴν χινουμένῳ εἴη ἄν τι ἐναντίον. ὅτι δὲ οὐχ ὁμοίως τὰ ἐπὶ tod 70a 
/ ἡμιχυχλίου λέγεται χινεῖσϑαι χαὶ ἐπὶ τοῦ χύχλου, δῆλον ἐχ τοῦ τὰ μὲν 

χύχλῳ χινούμενα ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτὸ χινεῖσϑαι κατὰ τὸ συνεχές, 

αἱ δὲ ἐπὶ τῆς διαμέτρου χινήσεις οὐ συνεχεῖς. ἀναχάμψαι γὰρ δεῖ τὸ χι- ὅ 

5 νούμενον, τὸ δὲ ἀναχάμπτον ἀνάγκη στῆναι πρῶτον." 
Ταῦτα μὲν οὖν ἀρχείτω πρὸς τὴν τῶν ῥηϑέντων ὑπὸ τοῦ ᾿Αριστοτέ- 

λους σαφήνειαν, καὶ προσχείσϑω, ὅτι τοῖς νομίζουσι μὴ λέγειν τὸν ᾿Αρι- 
στοτέλην ποιητιχὸν αἴτιον τὸν ϑεόν, ἀλλὰ τελιχὸν μόνον, ἔδει χαὶ τὸ ἐν- 10 
ταῦϑα ῥηϑὲν προφέρειν οὕτως σαφῶς εἰρημένον, ὅτι 6 ϑεὸς χαὶ ἢ φύσις 

10 οὐδὲν μάτην ποιοῦσιν. καίτοι γέ τινες χαὶ τοῦτο βιαζόμενοι of μὲν 

τὸν ϑεὸν τὸν οὐρανὸν ἀχούουσιν, διότι ἢ τούτου χίνησις τῆς τῶν ἐνταῦϑα 

φύσεώς ἐστιν αἰτία. χαὶ ἀληϑῇ λέγουσιν, εἴπερ τὸ “προσέχῶς᾽ προστεϑεί- 15 

yas’ ὃ γὰρ ϑεὸς δι’ ἑαυτοῦ τὰ οὐράνια ὑφιστῶν διὰ τῆς ἐχείνων χινή- 

σεως χαὶ τὰ ὑπὸ σελήνην δημιουργεῖ γινόμενα ὄντα χαὶ φϑειρόμενα" τὸ 

15 γὰρ ἀκίνητον αἴτιον, ὅσα Or ἑαυτοῦ ποιεῖ, ἀΐδιά τε καὶ ϑεοῖς ἰσαζόμενα 

ποιεῖ, ὡς χαὶ 6 Πλάτων φησί. τινὲς ὃὲ τὸν ϑεὸν ἐν τούτοις τὸν ᾿Άριστο- 20 

τέλην τῇ φύσει συντάξαι φασὶ διὰ τὸ ἀξίωμα χαταχρώμενον. 

"AR ἐπειδὴ διὰ τῶν ἐνταῦϑα ῥηϑέντων 6 ᾿Αριστοτέλης ὡς ἐφ᾽ ἑνὸς 

χύχλου γινομένης τῆς χινήσεως ἔδειξεν, ὅτι τῇ χύχλῳ κινήσει οὐχ ἔστιν 

20 ἐναντία χίνησις, χἂν ἔμπαλιν ἀλλήλοις ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ χινοῦνται χύχλου" 

ἢ γὰρ ἄμφω μάτην ἔσται ἄμφω βιαίως ἱστάμενα ἢ τὸ ἕτερον, ὅταν ὑπὸ 2 

τοῦ ἰσχυροτέρου συμπεριάγηται: ζητεῖν ἄξιον, πῶς οὐχ ἐναντία χίνησίς 

ἐστιν ἢ τῶν πλανωμένων τῇ τῆς ἀπλανοῦς σφαίρας: οὐ γὰρ ἀντιχινοῦνται 

μόνον. ἀλλὰ χαὶ ἀπὸ τῶν ἀντιχειμένων τόπων ἐπὶ τοὺς ἀντιχειμένους GO- 80 

25 χοῦσι χινεῖσϑαι, εἴπερ ἢ μὲν ἀπλανὴς ἀπ᾽ ἀνατολῶν ἐπὶ δύσιν, αἱ ὃὲ πλα- 

τοῦ αὐτοῦ χύχλου ) >) ΄ Ir \ ‘ δ 5 ‘ 

π᾿ ἀνατολήν" οὐδὲ γὰρ τὸ μὴ ἐπ 
3 

γώμεναι ἀπὸ δύσεως τ 
~ 7 x > ΄ >. \ \ ja oe, 

οχεῖ χωλύειν τὴν ἐναντίωσιν: οὐὸξ Yap τὰ ATO τοὺ 

2 

γίνεσϑαι τὴν χίνησιν ὃ 

μέσου χαὶ ἐπὶ τὸ μέσον ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐϑείας ἀνάγχη χινεῖσϑαι πάντα 80 
xo\ ΄ ~ ΄ 3 , δ σ ς 2 \ Cea ’ > f 

οὐδὲ ὑπαντᾶν πάντως ἀλλήλοις. χαὶ ὅλως αἱ ἐπὶ ἑνὸς χύχλου ἐναντίαι 

80. δοχοῦσαι χινήσεις τῷ ἔμπαλιν χινεῖσϑαι τὴν δοχοῦσαν ἐναντιότητα ἔχουσιν, 
ῃ 
5 ,ὔ 

οὐ μέντοι τῷ ἀπὸ ἐναντίων γίνεσϑαι τόπων, ὅπερ μάλιστα τῶν ἐναντίων 

χινήσεών ἐστιν ἴδιον: τὸ δὲ ἀπλανὲς χαὶ τὸ πλανώμενον ἀπὸ ἐναντίων 40 

δοχοῦσι χινεῖσϑαι τόπων. ῥητέον τοίνυν, ὅτι τὰς ἐναντίας χινήσεις, περὶ 
> ~ ca ΄ - A πον ον ΄, ΕΥ̓ \ , \ > > , 

ὧν νῦν ὃ λόγος ζητεῖ, χαὶ ἐξ ἐναντίων εἰναι χρὴ τόπων Kat εἰς ἐναντίους" 

1 τοῦ om. ὁ 2 λέγεται] comp. A: corr. ex λέγεσϑαι E?: λέγει B ἐπὶ ABDE: 

τὰ ἐπὶ Ee 3 χύχλῳ] χύχλου Ὁ 0 ἀρχεῖ τῷ A: ἀρχεῖ Β νομίζουσι] seq. 

ras. 1 litt. E 7. 8 Ἀριστοτέλη BE: corr. ἘΠ 9 ῥητὸν Ὁ οὕτω BD 

σαφῶ A 10 ποιοῦσι B: ποιεῖ E χαὶ xaito B 11 ἀχούουσι BDE*e 

12. 13 προστεϑήχασιν E: corr. 105 16 φησί] Tim. 41 ὁ 16. 17 Ἀριστοτέλη BE: 

corr. EK? 20 ἔχπαλιν B χινῶνται Ὁ 21 ἀμφότερα ὁ ἀμφότερα c 

22 συμπεριάγεται E 24 ἐπὶ] els Ec 25 ἀνατολῆς D 27 γίγνεσϑαι E 

χωλύειν] λύειν Ee 28 τὸ μέσον] τοῦ μέσου χαὶ ἐπὶ τὸ μέσον Καὶ 29 ante ἑνὸς 

del. tod B 30 ἐναντιώτητα KE, sed corr. 31 ἀπ᾿ DE γίγνεσθαι E 34 xat 

εἰς] κἂν εἰς AB 



J Rays 

10 

15 

30 

90 

SIMPLICII IN L. DE CAELO 14 [Arist. p. 271427] 155 

οὗτος γὰρ τῶν ἐναντίων χινήσεων ὁρισμός: ual μέντοι τὰ χινούμενα χατ᾽ 70a 
5 \ > - I \ 5S Ms > ΄ > , » \ La 

αὐτὰς ἰσοσϑενῇ κατὰ τὸ δυνατὸν ἀλλήλοις εἶναι προσήχει, εἴπερ μὴ μέλλοι 

τοῦ ἑτέρου χρατοῦντος ταχέως ἐχλείπειν ἢ ἐναντίωσις. ἀλλὰ χαὶ συμβαλ- 

45 

4 ΄ Ἁ \ 4 ) 5 ‘ \ > ΄ ἣν» ‘ ΄ ~ 

hew GAdy|hots χρὴ τὰ χινούμενα xat αὐτὰς χαὶ ἐναντία εἶναι χατὰ φύ- τῦν 

σιν, εἴπερ ἐναντίας λέγοιμεν χινήσεις τὰς τῶν ἐναντίων χατὰ φύσιν, χαὶ 

μεταβάλλειν εἰς ἄλληλα χοινὸν ὑποχείμενον ἔχοντα: ἐναντία γὰρ οὕτως τὸ 

ἐξ. ἀλλήλων γινόμενα" τοῦτο γάρ, οἶμαι, δέδειχται μετρίως. ἴδωμεν τοίνυν, 
εἴ τι τούτων τῶν ἀφωρισμένων ἔχουσιν ἥ τε τοῦ πλανωμένου χίνησις χαὶ 
ἣ τοῦ ἀπλανοῦς. ἣ μὲν οὖν ἀνατολὴ χαὶ δύσις, ἀφ’ ὧν ὡς ἀντιχει- 
μένων δοχοῦσι χινεῖσϑαι, πρῶτον μὲν χατὰ τὴν πρὸς ἡμᾶς σχέσιν ἔχουσι 

τὸ εἶναι xal οὐ πρὸς τὸ πᾶν ἣ γὰρ πρὸς ἄλλους ἀνατολὴ πρὸς ἄλλους 
ἐστὶ δύσις. ἔπειτα ἑχατέρα τούτων χατὰ ταὐτὸν ἀπ᾽ ἀνατολῆς τε χαὶ ἀπὸ 
δυσμῶν ἂν λέγοιτο χινεῖσθϑαι" τῆς γὰρ ἀπλανοῦς ὥσπερ τὸ ὑπὲρ γῆν Tye 

σφαίριον am ἀνατολῆς φαίνεται χινούμενον ἐπὶ 
. δύσιν, οὕτως τὸ ὑπὸ γῆν 

v JN Q7 eee > a > \ >) CNT! , 5 , ΄ 

ἔμπαλιν ἀπὸ δύσεως ἐπὶ ἀνατολήν: οὐ γὰρ ἂν οἱ δεδυχότες ἀστέρες πάλιν 
3 ΄ τω μ. / \ δὰ \ ~ 3 \ ὉΠ 5 ) 5 ‘ 

ἀνέτελλον" tod δὲ πλανωμένου τὸ μὲν ὑπὲρ γῆν ἀπὸ δύσεως ἐπ΄ ἀνατολὴν 
> ~ ~ TINA Ge aN ~ v » Sh Sey ~ Sh Nw, γον \ δοχεῖ χινεῖσϑαι, τὸ ὃξ ὑπὸ γῆν ἔμπαλιν ἄμφω ὃὲ ἀπὸ τῶν αὐτῶν ἐπὶ τὰ 
αὐτὰ ἀναχυχλούμενα φέρονται, χἂν νοήσῃς τι σημεῖον ἔξωϑεν ἑχατέρα 
αὐτῶν, πᾶν μέρος ἀρχόμενον an’ ἐχείνου πάλιν εἰς αὐτὸ τελευτᾷ, χα 

δμοίως χατὰ φύσιν ἄμφω ἀφίστανταί τε αὐτοῦ χαὶ πρὸς αὐτὸ ἵενται. πῶς 
ai 9 > ~ by ΄ > > ΄ ΄ Ἃ ~_¢ o c ΄ ὲ ὅλως ἐχ τῶν ἐναντίων εἰς τἀναντία λέγοιντο ἂν χινεῖσϑαι, ὅταν Exatépa 

αὐτῶν ἐν πᾶσιν ἔστιν ἀεὶ τοῖς τόποις, εἰ χαὶ ἄλλοτε χατ᾽ ἄλλο μόριον, 

χαὶ ἀπὸ πάντων χαὶ ἐπὶ πάντας ὁμοίως χατὰ φύσιν χινοῦντα!: χαίτοι χαὶ 
τὰ ὑπὸ σελήνην ἐπ᾽ εὐϑείας χινούμενα στοιχεῖα, εἰ διαύλους συνεχεῖς ἐποι- 
οὖντο χινούμενα χαὶ ὁμοίως χατὰ φύσιν ἀνέβαινέν τε χαὶ χατέβαινε χαὶ μά- 
λιστα ἐν ἄλλῳ τόπῳ, ὡς μηδὲ ὑπαντᾶν ἀλλήλοις, χαὶ τὰ μὲν ἐπὶ δεξιὰ 

τὰ δὲ ἐπ᾽ ἀριστερὰ τὴν χίνησιν ἐποιεῖτο, οὐδεὶς ἄν, οἶμαι, οὔτε τὰς χινή- 

σεις αὐτῶν ἐναντίας οὔτε αὐτὰ τὰ χινούμενα ἔλεγεν ὁμοίως πρὸς πάντας 
ἔχοντα τοὺς τόπους: τῶν γὰρ ἐναντίως χινουμένων ἑκάτερον ἀπ᾽ ἐναντίου 

τόπου πρὸς ἐναντίον χινούμενον πρὸς μὲν τὸν ἕτερον οἰχείως ἔχει, πρὸς δὲ 
τὸν λοιπὸν ἀλλοτρίως. ἀλλ᾽ οὐδὲ ἰσοσϑενὴς ἀμφοῖν ἢ χίνησις, εἴπερ 7, 
ἀπλανὴς συμπεριάγει τὸ πλανώμενον: οὐ μέντοι οὐδὲ ἢ χρατοῦσα τὴν χρα- 
τουμένην βιάζεται οὐδὲ ἀφανίζει τὴν χατὰ φύσιν χίνησιν αὐτῆς. ὅπερ ἐπὶ 

τῶν ᾿ἐναντίων συμβαίνει χινήσεων. ὅτι δὲ οὐ βιάζεται, δῆλον Ex τοῦ τὸ 

πλανώμενον χαὶ τῆς τῆς ἀπλανοῦς χινήσεως χορεσϑὲν τὴν χατὰ φύσιν 

1 ὁ ὁρισμὸς Ὁ 3 ἐκλιπεῖν E? 3. 4 συμβαλεῖν B 4 χρὴ ἀλλήλοις Ὁ 

αὐτοῦ ΑΒ ἐναντίαι ΑΒ 6 μεταβαλλεῖν A: μεταβαλεῖν B οὕτως] ἐστι ς 

9 τοῦ] τῆς Ὁ 9. 10 ἀντιχειμένων] ἐξ ἐναντίων D 12 ἑχατέραν Ὁ: ἕχαστα Β 

ἀπὸ] suprascr. B: om. Ee 14 οὕτως xai B 17 δὲ (pr.)] postea add. A 

om. A 19 éxetvo E: corr. E? τὸ αὐτὸ B 20 te om. AB 2] 

ἐναντία Ee λέγοιντ᾽ Ὁ: λέγοιτο Ec κχινῆσϑαι A 22 μόριον] in ras. B 

23 

28 

30 

χινῶνται Ὁ 24 τὰ] τὸ Α 25 ἀνέβαινέ BDEc 26 χαὶ] κἂν Ὁ 

πρὸς om. B 29 ἔχονται B 30 τὸ ἐναντίον E τὸν om. B δὲ] μὲν B 

τῆς τῆς] scripsi cum b: τῆς ABDEc 
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o c ~ αἱ , Ps ~ 5» - = μέν | / 7 ΄ f. 

ὅμως Exvtod διαφυλάττειν ἐν τοῖς αὐτοῖς ἀεὶ μέτροις avedtttOWevov* xattor 7b 
v > 

περ ἐξ ἐναντίας χαὶ οὕτως ἰσχυρητέρας ἐβιάζετο χινήσεως, μάλιστα os 
Ἃ 2 ? ἂν χαὶ τελέως ἐπέπαυτο πάλαι τῆς οἰχείας χινήσεως. εἰ 62 μή, GAR οὐχ 

ἂν αὐτῆς τὸν ἀεὶ χρόνον τὴν acetals διεφύλαττεν βιαζόμενον: ὥστε οὐδὲ 4 

σι ἐναντία τὰ οὕτως ΧΡ Θυ μενα: χἂν ἐναντίαι G& ἧσαν at χινήσεις αὗται | 

τῷ ἀντιφέ ἔρέσϑαι, GAR οὔτι γε οὕτως ἐναντίαι i ἐναντίων ὡς εἰς ἄλληλα 71a 
μεταβάλλειν, εἴπερ τὰ χινούμενα κατ᾽ αὐτὰς τόποις ἰδίοις τὴν te aie fa 

se ἀλλήλοις ὑπαντῶν μήτε xa? ὅλα μήτε χατὰ μέρος" χἂν γὰρ 
ἐφάπτεται ἀλλήλων; οὐχ ὡς ἐξ ἐναντίων ἰόντα τύπων χαὶ χατὰ ἐναντίας 5 

10 φύσεις, ἀλλ᾿ ὡς ἀεὶ συνόντα ἀλλήλοις συνήϑη τέ ἐστι χαὶ προσήγορα. 

ὅλως δὲ τὰ μεταβάλλοντα ἄλληλα χοινὸν ὑποχείμενον ἔχοντα χαὶ συνυπάρ- 
yew ἀλλήλοις ἐν αὐτῷ μὴ δυνάμενα μάχεταί τε περὶ τοῦ ὑποχειμένου χαὶ 
μεταβάλλει ἄλληλα: ταῦτα δὲ οὔτε ὑποχείμενον ἔχει χοινόν, ἀλλ᾽ ἰδίᾳ ἕχα- 10 
στον, χαὶ συνυπάρχειν πέφυχεν ἀλλήλοις φιλικῶς ἐφαπτόμενα. ἀλλ᾽ οὐδὲ 

15 τῶν ὑπὸ Behav) at ὁλότητες ἀλλήλας eee calc, ἀλλὰ τὰ ἀποσπώ- 

μενα μέρη" εἰ οὖν μηδὲν τούτων ἀποσπᾶται ee οὐδὲ μεταβάλλειν εἰς 
ἄλληλα πέφυχεν, εἰ δὲ xa? ὅλα μεταβάλλει, εἰ μὲν συνεστῶτος τοῦ παν- 15 

ts, ἄλλος ἂν ἐξ ἄλλου γένοιτο 6 κόσμος, εἰ δὲ φϑειρομένου, οὐχέτι μετα- 
ΠΝ ἀλλὰ συμφϑείρεται. τί οὖν; οὐδεμίαν, φαίη τις ἄν, ἔχει. δύναμιν 

90 ἢ sa τῶν σφαιρῶν οὐδὲ διαφέρει τι τὸ οὕτως ἢ ἐχείνως τ 7 
δύναμιν μὲν ἔχει μεγίστην τόν te ὅλον χόσμον συναρμόζουσα χαὶ τῆς 20 

ὑπὸ celle γενέσεώς τε ual φϑορᾶς τὴν αἰτίαν παρεχομένη. οὐ μέντοι 
στον 7 Ἁ .< , , C σ [a , 

οὕτως, ὥστε τὴν Etépav ὑπὸ τῆς ἑτέρας μεταβάλλεσθαι, Gmep ὁ hoyos 

ζητεῖ, ἀλλ᾽ ws aoe υόνιον σύνταξιν δευτέρων πρὸς πρότερα γίνεσϑαι. “ 
> i) ἐ πειδὴ δὲ “nak 7 ὗς 9 τῷ σι Ταῦτα μὲν οὖν εἰρήσϑω πρὸς τὴν ζήτησιν. 

παρορίννει᾽᾽, χατὰ τὸν μελοποιὸν ᾿Αλχαῖον, πάλιν ἀνάγχη πρὸς τὸν ['pap- 
υατιχὸν ἀποχλίνειν τοῦτον μετὰ τῆς ἀνοίας χαὶ χαχοτροπίαν ἐν τοῖς λόγοις 
πολλὴν ἐνδειχνύμενον. ἐν τούτοις γοῦν εἰπών, ὅτι διὰ δύο τινῶν ὑποϑέ- 

σεων τοῦ ᾿Αριστοτέλους δειχνύντος ἀγένητον εἶναι χαὶ ἄφϑαρτον τὸν οὐρανόν, 80 
80 μιᾶς μὲν τῆς πᾶν τὸ γινόμενον ἐξ ἐναντίου λεγούσης γίνεσϑαι., ἑτέρας δὲ 

τῆς μηδὲν ἐναντίον εἶναι τῷ οὐρανίῳ σώματι ὑποτιϑεμένης, “ἡμεῖς, φησὶν 

οὑτωσὶ χαὶ τοῖς ῥήμασι λέγων, τῇ δευτέρᾳ τῶν ὑποϑέσεων συγχωρήσαντες, 
φημὶ δὴ τῷ μηδὲν εἶναι τῷ οὐρανίῳ σώματι ἐναντίον, ἐπεὶ μιηδὲ ὅλως 3 

1 φυλάττειν Ec ἀνελιττώμενον A 2 βιάζετο AB 3 ἀλλ᾽ οὐλλ᾽ Ὁ 

4 διεφύλαττε BD: διεφύλαξε Ec 8 χαϑόλου comp. D 9 ἐφάπτηται DEc 

ἰόντα ABb: ὄντα DEc καὶ om. Ebe nan ¢ 10 συνήϑη τε] σύνϑετα Ee 
11 εἰς ἄλληλα ec 13 ἰδίαι A: ἰδίας B 14 φιλικῶς] corr. ex πεφυχῶς E? 15 els 

ἀλλήλας ¢ 17 χαϑόλου c 19 ἔχειν BDE 20 ἀντισφορὰ A: corr. A? 

διαφϑείρει E: corr. E? 21 ἔχειν AE συναρμόζουσαν Eb 2ὃ οὕτως 

ἔχει D 24 προτέραν BE: corr. E? γίγνεσϑαι E 25 οὖν om. Ὁ 
τὴν om. B: τὸ E*e ζήτημα ἘΞ 26 παρορίννει AE: παρορίνει BDe: v. Meisteri Gr. 

Dial. | 141. quodsi hic aeolismus servatur, verisimile etiam &@ σῦς Simplicium scripsisse 

Ἄλχατον] fragm. 99 Bergk 27 τοῦτον ἀποχλίνειν Ὁ 30 γιηνόμενον E γίγνεσϑαι E 

32 οὕτω Ὁ συγχωροῦντες Ke 33 τῷ] τῇ ὁ ἐναντίον εἶναι τῷ οὐρανίῳ σώματι α 
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~ ’ 4 5 \ é 4 . ἜΞΩ. te o7 ἣν yet eh) ΄ aA = 

τῇ οὐσίᾳ ἐστὶν ἐναντίον, τὴν προτέραν ψευδῆ οὖσαν ἠλέγξαμεν᾽. ὁ δὴ 115 
~ 5 ον ΄ ΄“ > ~ \ , 5 τὸ ¥ 

ταῦτα εἰπὼν βιβλίον ὅλον δαπανᾷ τὸ πέμπτον φιλονειχῶν ἐλέγχειν τοὺς 
. σ ~ » , ᾿ 

ἀποδειχνύντας λόγους, ὅτι τῇ χύχλῳ. χινήσει οὐχ ἔστιν ἐναντία χίνησις, χαὶ 

οὐ συνῆχεν, ὅτι. εἰ τῇ οὐσίᾳ τοῦ οὐρανοῦ, τουτέστι τῇ χατὰ φύσιν αὐτοῦ 40 
΄ Vv ~ ΄ 5 ~ 

5 συστάσει, μὴ ἔστιν ἐναντία φυσιχὴ σύστασις, οὐδὲ τῇ χατὰ φύσιν αὐτοῦ 

χινήσε: ἔστιν ἐναντία φυσιχὴ χίνησις, εἴπερ ἀρχὴ χινήσεώς ἐστιν ἢ φύσις" 
τ Ἢ NES ~ Ἁ >\ > ’, “ἤν ~ 3 ~ σ > sy = 

ἀλλὰ δοὺς τοῦτο τὸ μηδὲν ἐναντίον εἶναι τῷ οὐρανῷ, ὅπερ Αριστοτέλης 45 

λαβὼν οὐχ ἂν ἔτι ae αὐτὸ ἀποδεῖξαι διὰ τοῦ τῇ 
ῃ 

’ὔ UA at 

χύχλῳ χινήσει μηδὲν 

εἶναι ἐναντίον, πρὸς τὴν ἀπόδειξιν μάχεται ταύτην ὑπὸ χενοδοξίας δηλον- 
΄ ε \ > \ > > ΄ a - 

10 Ott’ ὃ: Yap | x πρὸς ἀλήϑειαν βλέπων, εἰ τὸ ἀποδειχνύμενον δίδωσιν. τί ἂν τίν 
~ ie ~ > 

πρὸς τὸν τρόπον τῆς ἀποδείξεως ιαφέροιτο; τοῦτο μὲν οὖν ἔστω τῆς ἀνε- 

! 

> , , ( 

- 

ὃ 
= [4 ᾳ eT NG ΣῪ ΡΩΝ a ὁ Εν ,2 go 

πιστάτου φιλονειχίας τούτου tex πιο πο een τ a 
ese ἐξ ἐναντίου γίνεσι τῆς λεγούσης προτάσεως τὸ γιν har βεβαιωϑείσης, ὃ 

οἷμαι, χαὶ διὰ τοῦ τὰ πρὸς αὐτὴν ἀντειρημένα παρὰ ϑύρας τε χαὶ ἀνοή- 

15 τως εἰρημένα δειχϑῆναι καὶ τῆς ἐλάττονος τῆς λεγούσης τῷ οὐρανῷ μηδὲν 

εἶναι ἐναντίον ὑπὸ τούτου συγχωρουμένης αὐτόϑεν ἐν δευτέρῳ σχήματι 
συνάγεται τὸ τὸν οὐρανὸν μὴ εἶναι γενητόν, οὐχέτι χρείαν ἐχόντων ἡμῶν 10 

~ Vv ~ ~ 

ἀποδεῖξαι τὸ μηδὲν ἐναντίον ἔχειν τὸν οὐρανὸν ex τοῦ τῇ χύχλῳ χινήσε 
\ τ 2 ΄ , \ > ἊΣ \ \ > I> tad ΄ 39>. uh εἶναι ἐναντίαν χίνησιν. πλὴν ἐπειδὴ χαὶ τὴν ἀπόδειξιν ταύτην οὐδὲ 

20 συντελεῖν τι πρὸς τὸ προχείμενον νομίζων ἀνατρέπειν φιλονειχεῖ, φέρε, χαὶ 

τούτους αὐτοῦ τοὺς λόγους, ὅπῃ σαϑρὸν φϑέγγονται, περιχρούσωμεν. τοῦ 15 
Paes ) ΄ τ ΄ > _~F σ ~ ~ , 

τοίνυν ᾿Αριστοτέλους προϑεμένου δεῖξαι, ὅτι τῷ χυχλοφορητιχῷ σώματι 
δον » 

οὐδὲν ἔστιν ἐναντίον (. χ τοῦ τῶν ἐναντίων χαὶ τὰς φορὰς ἐναντίας εἶναι. 

τῇ GE χύχλῳ χινήσει μὴ εἶναι ἐναντίαν χίνησιν, 7 Gee ἄμφω ταῦτα ἐνέστη 

95 χαὶ πρῶτον πρὸς τὸ τῶν ἐναντίων χαὶ τὰς φορὰς ἐναντίας εἶναι, χαὶ 20 

ἐρωτᾷ. “πότερον τὰς οὐσίας ἐναντίας εἶναι βούλεται τούτων, ὧν ἐναντίας r ’ 

Te Se GG. ee he oi ae Rare, Waker tery ἊΣ ‘ Reeve tee papse Ὁ “Apiorotehys, ay τες Kav) μὴ αὐταὶ THY σωμάτων at 

οὐσίαι ὧσιν ἐναντίαι, μετέχουσι γοῦν πάντως ἐναντίων ποιοτήτων, ὡς τὸ 
\ on 5 ‘4 , \ ~ 2: λῚ ~ μ᾿: ΄ - 

πυρ χαι το LOW) EVAVTLWS χινηουμξνα TO μὲν, ὕερμῆς TO OS pie. μετε- 25 

’ ~ , Vv 

30 χει ποιότητος, xal ἢ τοῦ Αἰϑίοπος δέ, φέρε, σὰρξ χἂν μὴ ἐναντία εἴη 
? ~ ~ Ἢ ~ 

yar οὐσίαν τῇ τοῦ Σχύϑου caput, χρωμάτων γοῦν ἐναντίων μετέχουσιν. 

ual, εἰ μὲν αὐτὰς τῶν σωμάτων τὰς οὐσίας ἐναντίας εἶναί φησιν, ὅσαι χι- 
νήσεις ἐναντίας κινοῦνται, αὐτὸς ἑαυτῷ τἀναντία λέγων ὁ ᾿Αριστοτέλης 30 
ς , TEEN \ > ἢ ΄ ΄ ~ 29/> σ >>. b] ἁλώσεται. αὐτὸς yap ἐν Κατηγορίαις ἡμᾶς ἐδίδαξεν, ὅτι οὐδὲν ἔστιν ἐναν- 

΄ ~ ~ o an Ἅ , 

35 τίον τῇ οὐσίᾳ xat oo τῇ ἐξ εἴδους xat ὕλης: ἐδίδαξε GE ἐν ἐχείνοις 
\ τὸ τῆς οὐσίας ἴδιον εἶναι τὸ ταὐτὸν χαὶ ἕν ἀριϑμῷ ὃν τῶν ἐναντίων εἶναι 

1 ἐστὶν om. Ec 5 σύστασις --- φυσιχὴ (6)] bis B 10 δίδωσι BDEe 11 ἀπο- 

δείξεως} comp. ambig. Τὸ διαφέρει E 19. γηνόμενον E γίγνεσϑαι E 
14 τοῦ] τοῦτο ΑΒ τὰ] supraser. E? 16 ἐναντίον εἶναι Ee 19 οὐδὲν ο 

21 φϑέγγωνται Ee παραχρούσωμεν Β τοῦ om. D 26 πρότερον E: corr. ἘΞ 

28 γοῦν om. Ec πάντων A, sed corr. 29 ψυχροῦ AB 91 μετέχουσι 

BDe 32 χρωμάτων Ὁ ὅσα E 84 ἁλώσεται] A 6 corr. E Κατη- 

γορίαις] 9024 35 ὕλης καὶ εἴδους Ee εἴδους} corr. ex ὕδους B ἐδίδαξε) 4210 

36 ὃν DE*b: om. ABE 
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δεχτιχόν. πῶς οὖν τὰ τὰς ἐναντίας χινήσεις χινούμενα ἐναντία ἐστίν: ἔσται 71» 
αὐτῇ ἐναντία ἢ οὐσία ἣ ταῖς ἐναντίαις χινήσεσιν ὑποχειμένη, 86 

λευχάνσει χαὶ μελάνσει, ϑερμάνσει χαὶ ψύξει χαὶ αὐξήσει χαὶ μειώσει: ἀπο- 
χληρωτικὸν γάρ, φησί, τὰ μὲν ἐναντίας χινούμενα χατὰ τόπον χινήσεις 

- 
ἐς 

΄ 
Ea 
Ὁ 

\ > — & 

γὰρ αὕτη 

5 ἐναντία λέγειν, τὰ δὲ χατὰ ἀλλοίωσιν 7 αὔξησιν χαὶ φϑίσιν μηχέτι- ἀρχὴ 40 
γὰρ χινήσεως χαὶ ἠρεμίας ἢ φύσις οὐ μόνης τῆς χατὰ τόπον, ἀλλὰ ual 
τῆς χατὰ ποιότητα χαὶ ποσότητα, χαὶ δῆλον, ὅτι, χἄν μὴ προσέϑηχεν 
οὗτος, χαὶ τῆς χατ᾽ οὐσίαν: φυσιχὴ γὰρ xal ἢ χατὰ γένεσιν χαὶ φϑορὰν 

ϑεταβολή᾽ χαὶ μᾶλλον. φησίν, ἐναντία ἂν ΕΠ σώματα τὰ χατὰ ἀλλοίωσιν 

10 χινούμενα χαὶ γένεσιν ἥπερ τὰ χατὰ τόπον, εἴπερ ἣ κατὰ τόπον μεταβολῇ a 
χατὰ συμβεβηχός τι γίνεται μόνον. “οὐχ | ἐπὶ τῶν ἄλλων δὲ μόνον, φησί, 72a 

τῆς χινήσεως εἰδῶν ὁρῶμεν τὰ αὐτὰ xat’ ilies σώματα τὰς ἐναντίας 
χινήσεις sept ae χινούμενα, ἀλλὰ καὶ ἐπ’ αὐτῆς, τῆς χατὰ τόπον. ὃ γὰρ 
ἀὴρ οὐ μόνον τῆς ἐπὶ τὸ ἄνω χινήσεως ἀρχὴν ἔχει, ἀλλὰ ual τῆς ἐπὶ τὸ ὅ 

15 χάτω: εἰ yap ὑποσπασϑείη τι τῆς ὑποχειμένης αὐτῷ γῆς 7 τοῦ ὕδατος, 
΄ . χώραν ἐχείνην πληροῖ, ὥσπερ ἀφαιρεϑέντος τινὸς τῶν ὕπερχει- [0] 

- ὦ 

S&S Cc a 
1 

=< 

e [ΟἹ ἕ ays; 

ταὶ USS! 

Ν 4 v , > X ‘ ~ ~ 4 > ~ ΄ ΄ 

πὶ τὸ ἄνω φέρεται. εἰ δὲ τὴν τοῦ χενοῦ βίαν αἰτιᾶταί τις, φησί, 
τὸ χάτω χινήσεως χαὶ οὐ φυσιχὴν ἀρχήν, τί χωλύει xal τῆς 

4 ~~ > ~ δ > X 3 TS, <6 4 \ \ » ~ τὸ ἄνω φορᾶς αὐτοῦ thy αὐτὴν αἰτίαν εἶναι λέγειν: χαὶ γὰρ ἄνω χενῆς 10 

20 τυγχάνων χώρας ἀναφέρεται, ἄλλως δὲ οὔ. καὶ τάχα, φησίν, οὐχ ἐνδεχό- 
usvoy μόνον, ἀλλὰ χαὶ ἀναγχαῖον, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἐναντίων χινή- 

Ψ S 

σεων οὕτως χαὶ ἐπὶ τῶν χατὰ τόπον χαὶ Vai ἕν αὐτῶν τὴν φορὰν εἶναι 
χαὶ ὑποχείμενον ἕν τὸν ἀέρα. ὥστε, Fea οὖχ ἕπεται τοῖς ἐναντίας χινή- 15 

σεις ἔχουσι τὸ ἐναντία εἶναι xat οὐσίαν" οὐδὲν γὰρ αὐτὸ ἑαυτῷ ἐναντίον." 
ταῦτα τοίνυν εἰ μὲν ἀπορῶν οὗτος xa ieee προεβάλλετο. πῶς ἀνδρὸς ζ 

> 

[4 

τῷ qo 

ιαφωνεῖν Goxodvtes λόγοι συνάσονται of te ἐν Κατηγορίαις λέ [Ores 
τῇ οὐσίᾳ μηδὲν εἶναι ἐναντίον χαὶ τὴν αὐτὴν χαὶ μίαν τῷ ἀριϑμῷ οὐσίαν 20 

ἐναντίων εἶναι δεχτιχὴν χαὶ τὸ ἐνταῦϑα λεγόμενον τὸ τῶν ἐναντίων 

χαὶ τὰς χινήσεις εἶναι ἐναντίας, φιλομαϑὴς ἂν διχαίως ἐνομίζετο. εἰ γὰρ 
80 τὰ ἐναντίας ἔχοντα χινήσεις, ὡς 6 ᾿Αλέξανδρος εἶπεν (οὐδὲ ep “Aptototé- 

ys), ἐναντία ἐστίν, ἢ οὐσία αὐτὴ ἑαυτῇ δόξει ἐναντία, καὶ ob μόνον ἕξει 2 

τι ἐναντίον ἢ οὐσία, ἀλλὰ χαὶ αὐτὴ ἑαυτήν. εἰ ὃὲ wy ζητητιχῶς ἀλλὰ 
> ec 9 ΄ » ~ Ἃ \ & ΄ προπετῶς ἀπ σαραίνεξαι λέγων ἀνα νην ἄρα πᾶσα ἣ τὰ ἐν Κατηγορίαις ὃε- 

δειγμένα ὡς ψευδῆ παραγράφεσϑαι 7 τὰ ἐνταῦϑα: εἰ τοίνυν ἐχεῖνά ἐστιν 

1 ἐστίν] ἔσται Ec 2 αὐτὴ] corr. ex αὕτη Ε": αὐτῇ A 5 xat’ BD 
ἢ] «al D ἀρχὴ] bis E, sed corr. 8 οὕτως ἘΞ: corr. E? 9 χα D 
10 εἴπερ] corr. ex ἤπερ ἘΞ 11 γίγνεται E μόνον] μόνων εἰδῶν D φησί 

om. Ee 12 εἰδῶν om. Ὁ χατὰ B 14 τῆς ἐπὶ τὸ] ἐπὶ τῆς D 

1 ὑποσπασϑίη A 17 φησί] seq. ras. 1 litt. E 19 τὴν αὐτὴν] ταύ- 

τὴν D 20 οὗ A 24 ἔχουσιν Ee ἐναντίον B οὐδὲ ΑΒΡ 
26 συνάσονται E*b: συνέσονται ABDE of] corr. ex 6 E? τε] te γοῦν Εἰ: 

corr. E? 27 post μίαν del. οὐσίαν E! 29 ἐναντίας εἶναι Ee ἂν] ὧν Ὁ 

30 τὰ] supraser. EK? τὰς ἐναντίας Ee γὰρ] γὰρ ὁ Ee 32 ζητιχῶς AE: 

corr. E! 
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. oF \ ~ , ~ ~ x ΓΝ Woes > τὸν 2 ΄ "Oa 

ἀχηϑῆ χαὶ τῇ φύσει τῶν πραγμάτων συνάδοντα, ψεῦδός ἐστι τὸ ἐναντία 72 

εἶναι xat οὐσίαν σώματα τὰ χινήσεις ἐναντίας χινούμενα᾽᾽, οὐχέτι φιλο- Bl 

μαϑὴς ἀλλ᾽ ὀψιμαϑής, οἶμαι, διχαίως χριϑήσεται. οἱ μὲν γὰρ ἐκ παίδων 
ἐν λόγοις γεγυμνασμένοι, ὅταν ἀχούσωσί τι διάφωνον δοχοῦν χαὶ μάλιστα 

5 παρὰ ἀνδρῶν τοιούτων, ἀταράχως, εἴ πῃ συμφωνεῖν ἀλλήλοις τὰ τοιαῦτα 3 

δύνανται, ἀναζητοῦσιν ἅτε ἤδη πολλὰ τῶν δοχούντων διαφωνεῖν σύμφωνα 
> , δἰ QX >! ao ” > 2,7 Ζ ἌΝ δι οὐδ ~_ > Pas) 

ἀνευρηχότες: of δὲ ὀψιμαϑεῖς ἅτε εἰς ὀλίγα βλέποντες ὑπὸ τῆς δοχούσης 
’, nv“ τ 5 

διαφωνίας πληγέντες πρὸς ϑάτερον, ὡς ἂν τύχωσιν, ἀποχλίνοντες χαταψη- 
΄ - - σ > \ 3 “Ω 2 ΩΖ2 > ~ ε 

φίζονται τοῦ λοιποῦ: ὅπερ οὗτος χαὶ ἐνταῦϑαά μοι πεπονθέναι δοχεῖ. ῥη- 40 

10 τέον δέ, ὅτι τὸ μὲν τῶν χατὰ φύσιν ἐναντίων χαὶ τὰς χινήσεις ἐναντίας 

ἢ ic ἂν ἀμφιβάλλοι νοῦν ἔχων, εἴπερ ἢ φύσις ἀρχὴ χινήσεώς ἐστι εἶναι τίς ἂν ἀμφιβάλλοι νοῦν ἔχων. εἴπερ ἣ φύσις ἀρχὴ χινήσεώς ἐστ 
\ ΟῚ ’ σ ΄ὕ v > , \ \ la ~ Ἁ 

χαὶ ἠρεμίας: ὅμοιον yap, εἴ τις ἀμφιβάλλοι πρὸς τὸν λέγοντα τῶν χατὰ 
΄ > Q~ > ὅλ > \ ΄ ~ ὌΝ ‘ 5 ΄ - 2 

φύσιν ἀγαϑῶν ἀγαϑὰς εἶναι τὰς ἐνεργείας. ζητεῖν G& χρὴ λοιπὸν, πῶς 45 
\ > ~. > gyi \ \ >) X [4 \ Ἁ 5 Ἁ ~ b) { - 

χαὶ ἐχεῖνο ἀληϑὲς τὸ τὴν οὐσίαν τὴν μίαν χαὶ τὴν αὐτὴν τῷ ἀριϑμῷ | 

15 ταῖς ἐναντίαις χινήσεσιν ὑποχεῖσϑαι, λευχάνσει χαὶ μελάνσει, ϑερμάνσει τῶν 

χαὶ ψύξει, αὐξήσει χαὶ μειώσει χαὶ τῇ ἄνω χαὶ χάτω, ὡς ἐπὶ τοῦ ἀέρος. 
- Vv ~ ΄ 

πῶς γὰρ οὐχ ἔσται αὐτὴ ἑαυτῇ ἐναντία ἣ οὐσία ἣ τὰς ἐναντίας χινήσεις 

χινουμένη; χαίτοι τὴν οὐσίαν οὐδὲ πρὸς ἄλλην οὐσίαν ἐναντίωσιν ἔχειν 5 

φαμέν. χαὶ χρὴ πρῶτον ἐπιστῆσαι, ὅτι καὶ αὐτὰ τὰ ἐν Κατηγορίαις λεγό- 

20 μενα, ἅπερ οὗτος ἀληϑῇ χαὶ τῇ φύσει τῶν πραγμάτων συνάδοντά φησι, 

τό τε μὴ εἶναι τῇ οὐσίᾳ ἐναντίον χαὶ τὸ ταὐτὸν χαὶ ἕν ἀριϑμῷ οὖσαν 

τὴν οὐσίαν ἐπὶ τὰ ἐναντία πεφυχέναι χινεῖσϑαι καὶ μεταβάλλειν, χαὶ ταῦτα 10 
\ uv Ne ad \ > ΄ - > ΄ . ~ e \ \ \ 

πρὸς ἄλληλα διάφωνα χαὶ ἐναντία τοῖς ἐπιπολαίοις δοχεῖ διὰ τὰς αὖτ 
΄ > \ c 5 \ ~ Ὁ oO ~ 5) ’ὔ > , ἊΝ Ζχ 

ἐνστάσεις. εἰ yap ἣ αὐτὴ τῷ ἀριϑμῷ οὐσία ἐναντίως διατίϑεται λευχαι- 
’ ΝΑ 4 Ἁ ΠῚ > | NY / 5 / 5 ΄ > / 

25 νομένη χαὶ μελαινομένη, τὰ δὲ ἐναντίως διαχείμενα ἐναντία ἀλλήλοις ἐστί, 

πῶς οὐκ αὐτὴ πρὸς ἑαυτὴν ἐναντία ἢ οὐσία ἔσται: ἀλλὰ πρὸς τὴν τούτων 15 

διάλυσιν ἐπιστῆσαι χρή, ὅτι τῶν φυσιχῶν χινήσεων at μέν εἰσιν ἐνεργητι- 
΄ ς Sr Cc , > \ [4 Ω᾽ La] > ~ ne ‘ 

nat, at δὲ παϑητιχαί, evepyytixat μέν, χαϑ ἃς ἐνεργεῖν λέγεται τὰ φυ- 
» Ξ 

σιχὰ σώματα, Vepuatvovta ψύχοντα, λευχαίνοντα μελαίνοντα, αὔξοντα μει- 

80 obvta, παϑητιχαὶ δέ, xa? ἃς ὑπὸ τῶν ποιούντων ταῦτα φυσιχῶς πάσχει 30 

φυσιχῶς τὰ πάσχοντα, ϑερμαινόμενα ψυχόμενα χαὶ χατὰ τὰς ἄλλας πείσεις. 

ἢ OF χατὰ τόπον χίνησις ἐνεργητιχὴ μόνως ἐστί, διὸ οὐδὲ χινεῖταί τι χατὰ 
, ~ > Ζ' ’ 5 ΩΣ ‘ ~ 

τόπον φυσιχῶς ὕπ᾽ ἄλλου, ὥσπερ Depuatverar 7 μελαίνεται, ἀλλ᾽ ὑπὸ τῆς 
2 ~ ΄ σ σ \ ΄ 

ἐν ἑαυτῷ μόνης φύσεως. τούτων δὲ οὕτως ἐχόντων, ὅταν μὲν λέγῃ 6% 
? ΄ 2 ΄ σ ~ > ΄ \ ς ΚΣ ΄ \ 

35 Ἀριστοτέλης ἐν τοῦτοις, OTL τῶν ἐναντίων AGL αἱ φορᾶι ἐναντίαι, περὶ τῶν 

1 ἐστι] δὲ Β 2 τὰ] τὰς Α 3 γὰρ] supraser. E* 4 ἐν λόγοις] om. E: πρὸς 

v7, 
ϑέσεις E%e 5 nap’ B 7 ἅτε om. B 8. 9 χαταφίζονται A 9 χαὶ οὗτος 
Ee wot om. ¢ 14 ἐχείνῳ E: corr. E? τὸ] χαὶ B 15 χινήσεσι B 

ἀποκεῖσθαι E: corr. E? 16 πῇ} 76 B τοῦ om. D 17 ἡ (pr.) om. e 

ἡ (alt.) om. Εἰ 22 τἀναντία Ee 24 εἰ] corr. ex ἡ E? 26 ἡ οὐσία ἐναντία AB, 
contraria Ὁ 29 χαὶ Ψψύχοντα Ec λευχαίνοντα Yoyovta AB 90. 91 φυσι- 

ADS πάσχει φυσιχῶς τὰ] φυσιχῶς E: φυσικῶς πάσχει ta φυσιχῶς E*c ol τὰς ἄλλας] ἄλλας 

ΑΒ 94 αὐτῷ De 

“αν ee ee ee = 
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ἐνεργητιχῶν λέγει χινήσεων: ἀρχὴ yap χινήσεως ἐπὶ τούτων ἢ φύσις ὡς 72a 

χινοῦσα. GAR οὐχ ὡς χινουμένη, χαὶ ὡς ἐνεργούντων, ἀλλ᾽ οὐχὶ πασχόν- 

των: διὸ χαὶ τὸ πῦρ χαὶ τὸ ὕδωρ ἐναντία λέγεται ὡς ἐναντίας χινήσεις, 30 

ταὐτὸν δὲ εἰπεῖν. ὡς ἐναντίας ἐνεργείας ἐνεργοῦντα, τὸ μὲν ϑερμαῖνον χαὶ 

5 Enpatvey, τὸ δὲ ψῦχον χαὶ ὑγραῖνον, χαὶ τὸ μὲν ἐπὶ τὸ ἄνω ἰόν, τὸ δὲ 

ἐπὶ τὸ χάτω" χαὶ γὰρ χαὶ αὗται, ὡς εἶπον, ἐνέργειαί εἰσιν. ὅταν δὲ λέγῃ 

ὁ ᾿Αριστοτέλης τὴν οὐσίαν ταὐτὸν χαὶ ἕν οὖσαν τῷ ἀριϑμῷ τῶν ἐναντίων 85 

εἶναι δεχτιχήν. παϑητιχὰ τὰ ἐναντία παραλαμβάνει: πάσχει γὰρ τὸ δεχό- 

μενον, ὥσπερ ποιεῖ τὸ διδόν: ἢ τοίνυν αὐτὴ οὐσία ἢ ὑποχειμένη λευχαίνε- 

10 ται χαὶ μελαίνεται χαὶ αὔξεται καὶ φϑίνει, οὐ μέντοι ἢ αὐτὴ λευχαίνει χαὶ 

υελαίνει xa? αὗτό- τὸ μὲν γὰρ ἐὐερηοῦν χατὰ τὴν ἑαυτοῦ οὐσίαν τὴν ἤδη 40 

τελείαν οὖσαν ἐνεργοῦν οὐ δύναται τὰς ἐναντίας ἐνεργεῖν ἐνεργείας τὰς ἀπὸ 

τῆς οὐσίας προβαλλομένας, καὶ μάλιστα φυσιχόν τι χαὶ ἁπλοῦν ὑπάρχον. 
΄ \ 

τὸ δέ YE πάσχον χατὰ τὸ ἀτελὲς τὸ ξαυτοῦ χαὶ τὸ δυνάμει πάσχον τὸ 
- 

ὦ τὰ ἀντιχείμενα πεφυχὸς εἰχότως ΡΟΝ μέρος τἀναντία πάσχειν 45 15 προς AU. το 
+> 

eee ἐπὶ τούτου οὐδὲν ἄτοπον τὸ αὐτὸ i αὑτῷ ἐναντίον εἶναι, ἀλλ 198 
> 

ὥσπερ ᾿ σῶμα τὸ ποτὲ μὲν Hae cae ᾿ς ὃὲ ψυχόμενον, ἤτοι 

οὐσιωδῶς, ὅταν ποτὲ μὲν πῦρ γίνηται ποτὲ δὲ ὕδωρ, ἢ χατὰ συμβεβηχός" 5 
\ οἷ ~ Σ 7 \ x Qi. Fee \ >\ ! lA 3 > Sar 

90 τὸ δὲ πῦρ οὐ δύναται ποτὲ μὲν Depuatvery ποτὲ GF ψύχειν, GAA οὐδὲ 
vw int ΄ ΄ » ΄ 

ποτὲ μὲν ἄνω φυσιχῶς ἰέναι ποτὲ δὲ χάτω. καὶ οὐ μάτην ἄρα ὃ ᾽Αρι- 

στοτέλης ἀπὸ τῶν χατὰ τόπον χινήσεων χαὶ οὐχ ἄλλων τὰς τῶν φυσι- 
χῶν οὐσιῶν διαφορὰς ἀνιχνεύει, διότι αὗται μόνως Sees εἰσιν 
χατὰ τὴν ἐν ἑαυτῷ φύσιν ἐνεργοῦντος τοῦ χινουμένου χατὰ τόπον, at = 10 

ἄλλαι χινήσεις χαὶ ἐνεργητικαὶ οὖσαι καὶ παϑητιχαὶ χαὶ κατὰ φύσιν ἄμφω. bt σι 

“ ε - > ΄ . a ΄ 
ὅταν ὡς παϑητιχαὶ ληφϑῶσιν, αὐτὴν ἑαυτῇ ἐναντίαν τὴν ὑποχειμενὴν 
οὐσίαν φαίνεσϑαι ποιοῦσιν: ἢ δὲ κατὰ τόπον ἐνεργητιχή ἐστιν, ὡς εἶπον, 

διὸ οὐδὲν φυσιχῶς χατὰ τόπον Ox ἄλλου χινεῖται, ϑερμαίνεται GE χαὶ λευ- 15 

χαίνεται χαὶ γίνεται χαὶ αὔξεται χαὶ τὰ ἐναντία τούτων On’ ἄλλου" φυσι- 
Ξ ~ \ Ὁ ~ ~ τὶ wv \ , \ , c Pi 5 Ἷ 

80 χῶς γὰρ ὃρᾷ ταῦτα εἰς ἄλληλα τὰ σώματα ual πάσχει ὕπ᾽ ἀλλήλων. 
" ~ ¥v. 

ἐπειδὴ δὲ τὸν ἀέρα καὶ τὴν κατὰ τόπον τῶν χινήσεων ἐναντίωσιν ἔχειν 
᾿ ( ΄ “ > 2 , ~ led net | x σ οὗτός φησι, ϑαυμαστόν, ὅπως οὐχ ἐσ Sea i | αὐτὸς εἶπεν, ὅτι 20 

ἐν τῷ τετάρτῳ τῇσδε τῆς πραγματείας 6 ᾿Αριστοτέλης ἁπλῶς μὲν βαρύ 
φησιν εἶναι τὸ πᾶσιν Ἔν ἄμενον οἷον γῆν χαὶ ἁπλῶς χοῦφον τὸ πᾶσιν 

35 ἐπιπολάζον οἷον πῦρ, τὰ δὲ μέσα τούτων, ὕδωρ λέγω xat ἀέρα, τοῖς μὲν 

2 ἀλλ᾽ (pr.) om. Ee χαὶ om. D 3 χινήσεις] κινοῦντα χινήσεις Ὁ 4 ὃ ἢ 

ἐνεργείας] supraser. ἘΠ υὲν] μὲν γὰρ ΑΒ 5 tO (pr.)] xat D δὲ (pr.) 

om. B 6 χαὶ (alt.) om. AB 9 7 (pr.)] ef BD αὐτὴ τοίνυν E%e αὐτὴ] αὕτη 

ABE: αὕτη ἡ D ἡ] καὶ Ee: ἡ corr. ex ὃ Β 12 ἀπὸ] ὑπὸ ¢ 13 τῇ te BD 

14 τὸ (quart.) supraser. B 16 οὐδὲ AB αὐτῷ BE 17 ἴσχειν DE: corr. E* 

18 ποτὲ (pr.) om. B 19 γίνεται B 23 εἰσι BDEc 25 χαὶ (pr.) om. 

Ke 26 ἑαυτῇ] ἑαυτὴν E ἐναντίαν] bis A, sed corr. 28 οὐδὲ AB 

ϑερμαίνεται --- αὔξεται (29)] mg. 15 99. αὐξάνεται E 92 ἐνόησε BD 33 τε- 

τάρτῳ] cap. 4 
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/ ¥ ‘ ~ 

ἐπιπολάζοντα. τοῖς δὲ ὕς ees βαρέα te εἶναι χαὶ χοῦφα. χαὶ πολλά- 73a 
ὃ > > Jar ΄ ~ ~ ΄ > ΄ co , a 

χις ὃ Aiptocarskys εἶπεν, Ott οὐδὲ ἁπλᾶ ταῦτα χυρίως ἐστίν, ὥστε τί ϑαυ- 90 

μαστόν, εἰ χατὰ τὸ ἀεὶ ἐπιχρατοῦν ἐν αὐτῷ ὃ ΠΡ χινεῖται ποτὲ μὲν ἄνω 

ποτὲ δὲ χάτω, οὐχ ἄμφω χατὰ ταὐτὸν ἔχων τὰς ἐναντίας ταύτας ἐνεργη- 

_ 

" a ΄͵ SN ᾿ \ c Tea ee 4 5 > \ ae Ρ 

 τιχὰς δυνάμεις, ἀλλὰ χατὰ τὴν ξαυτοῦ διάφορον ἀλλοίωσιν αὐτὰ προβαλλό- 30 
\ Ἁ \ 5 i] ἃ , CF , at 5 Ν᾿ \ 

evos; παχυνϑεὶς μὲν γὰρ ἐπὶ τὸ χάτω ῥέπει, λεπτυνόμενος δὲ ἐπὶ τὸ . ἢ pt ἢ 

ἄνω. ὅταν μέντοι χενουμένου χάτω τόπου τινὸς ἀὴρ εἰς αὐτὸν χαϑέλκηται. Ί Ί 
διὰ τὴν χένωσιν τότ ΞΟ ΗΓ τοῦτο τοῦ παντὸς ἀεὶ περισφίγγοντος ἑαυτὸ ε 

χαὶ χενὴν εἶναι χώραν μὴ συγχωροῦντος, ἀλλὰ τὰ λεπτότερα χαὶ εὐχινη- Bd 

10 τότερα συνωϑοῦντος εἰς τὰς χινδυνευούσας χενωϑῆναι χώρας" ἐπεὶ χατά 
{e τὴν Eavtod φύσιν χουφότερος μᾶλλον ὧν ὁ ἀὴρ ἐπὶ τὸ ἄνω πέφυχε 

φέρεσϑαι, χἂν wy ὑπεχστῇ τι τῶν ἄνω τῷ ἀναβαίνοντι ἀέρι, πύχνωσιν 

ἀνάγκη ἢ γενέσϑαι τινῶν σωμάτων ἣ ἀντιπερίστασιν, ἵνα τὸν ἀπὸ τοῦ ὕδατος 40 ' 

γενόμενον ἀέρα δέξηται ὃ τόπος. οὐ χαλῶς οὖν οὗτος ὁμοίως φησὶν ἄνω 

15 χαὶ χάτω τὸν ἀέρα μεϑίστασϑαι, ὥστε, εἰ χάτω διὰ τὸ ux γενέσϑαι χενόν, 
χαὶ ἄνω διὰ τοῦτο" ,ηλοῖ γὰρ ὃ ἀπὸ τοῦ ὕδατος γινόμενος ἀὴρ χαίτοι 45 

ὑγρότερος ὧν ὅμῶς ἐπὶ τὸ ἄνω ϑέων χαὶ πυχνοῦσϑαι προσαναγχάζων τὰ 
~ 
ι 

ce ~ σ , me 

ὑπερχείυενα. ὥστε ex τῶν εἰρημένων δῆλον ὅτι τὸ ταῖς ἐναντίαις χι- 7830 ‘ it ᾿ 9 
, , 

γιν νήσεσιν ὑποχείμενον παϑητικχῶς κἂν αὐτὸ ἑαυτῷ ἐναντίον ee οὐδὲν 

20 ἄτοπον, τὸ δὲ ἐνεργητικὸν οὔτε ἐνεργεῖ τὰς ἐναντίας χινήσεις οὔτε αὐτὸ 
ς ~ 2 ij Ἃ 3 ? 5. .Χ > \ x : \ 

ἑαυτῷ ἐναντίον ἂν γένοιτο. GAA οὐδὲ Groxhypwtixoy τὸ τὰ μὲν χατὰ 

τόπον φυσιχῶς χινούμενα τὰς ἐναντίας χινήσεις ἐναντία εἶναι. τὰ δὲ var’ ὃ 
3 ‘4 a! Ve \ / / » c \ A Δ ’ 

ἀλλοίωσιν ἣ αὔξησιν χαὶ φϑίσιν μηχέτι, εἴπερ al μὲν χατὰ τόπον χινήσεις 
Ld > φυσιχαὶ ἐνεργητιχαὶ μόνως εἰσίν, χαὶ οὐ δυνατὸν τὴν αὐτὴν οὐσίαν κατὰ 

\ 2 , > ~ > ~ 

25 φύσιν τὰς ἐναντίας ἐνεργείας Ἐπ τ τῷ εἶναι τῆς φύσεως ἐνεργούσης, 
> ΄ , 

at 6& παϑυητιχαὶ περὶ τὸ αὐτὸ ὑποχείμενον αἵ ἐναντίαι πὴ χαὶ 10 

οὐχ ἐχρῆν ἀδιορίστως οὕτως χαὶ Se τὰς ἐναντίας χινήσεις ὁρᾶν 

χαὶ τὰ ἐπὶ τῶν παϑητιχῶν συμβαίνοντα ταῖς ἐνε ΕΠ Ὁ ig προσνέμειν. ἐπειδὴ 

68 πολύς ἐστιν οὗτος οἰόμενος τὸν ὑπ χατὰ φύσιν ἄνω τε χαὶ χάτω 15 
΄ ~ 5 ΄ 

80 ὁμοίως χινεῖσϑαι. ἐρὼωτ ieee αὐτόν. πότερον οὕτως ἄυφω φησὶν ἔχειν 
5 , 

αὐτὸν χαὶ βάρος χαὶ χουφότητα, ὥσπερ ᾿ Αριστοτέλης φησίν, μὴ πρὸς τὸ 
ee DR ce ΣᾺ -- Ae ~> crn ΄ ar \ »\ ~ QR ζ 

αὐτό. GAN ὡς μὲν πρὸς τὸ ὕδωρ ee ὡς δὲ πρὸς TO πῦρ Bapd- 
΄ “ x ? (a » ‘ > ~ ? wy / \ 

THT, 7 καὶ xa αὑτὸ ἄμφω, χαὶ ef τοῦτο, πότερον xat ἄλλο μέν τι τὸ 

1 ἐφιστάμενα ΑΒ 2 ὥστε] ἢ τὲ ΑΒ 4 ἐναντίας ταύτας] αὐτὰς ἐναντίας D 

δ᾽ αὐτὰ] ταύτας 7 χινουμένου AB αὐτὸν] ταυτὸν B 8 ἑαυτῷ Ee 

9 ἀλλὰ --- συνωϑοῦντος (10)] bis Ὁ τά] τε Β 10 χενωϑῆναι) χενω--- 6 corr. D! 

11 ὧν μᾶλλον Ὁ 12 χαταβαίνοντι Β ἀέρι] —t-e corr. E 12. 13 ἀνάγχη 

πύχνωσιν Ke 14 γινόμενον D 16 τοῦτο] τὸ αὐτὸ c γενόμενος Β 

18 ὑποχείμενα D, sed corr. 19 αὐτὸ] corr. ex αὐτῷ E? 20 οὔτε (alt.) om. 

AB 21 ἂν γένοιτο] γίνηται E 22 χατὰ Ee 24 εἰσί BDEe 25 τῷ] 

corr. ex τὸ E? 26 περὶ] παρὰ B 28 ἐπεὶ Ee 29 ἄνω zal κάτω χατὰ φύ- 

σιν Ὁ 90 ὁμοίως om. D πρότερον E: corr. E? 91 ὥσπερ --- κουφότητα (52)] 

mg. E? dl ὡς Ee φησί B μὴ] οὐ Ee 92 ἀλλὰ Ec 99. χαὶ (pr.) 

om. Ee τι] corr. ex tot EB? 

Comment. Arist. VII Simpl. de Caelo. ia k 
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ΟῚ 

ἐν αὐτῷ παχύτερον βάρος ἔχειν λέγεται, κατ᾽ ἄλλο δέ τι τὸ λεπτότερον 18» 
2 ὡς ~ \ ~ , δΣ7)ὺὃιν» ~ 5 

χοῦ OT τᾶ. Ἢ χατὰ πᾶν μ. opt ΩΝ ἅ UW. χαι “χη AOY, OTL τοῦτο ἀδύνατον "91 
> v > , > We ae \ sy ~ 

αχίνη TOS γὰρ εσται παντελῶς ἑχατέρας OUVAWEMS ED sees te κατὰ THUTOV 
3 ‘ 5 wes , ~ DJ ΄ ~ ν > 

& χατ GAAO μὲν TL τῶν EV αὐτῷ μερῶν χηῦφό ἐστι, XAT o7 
rs , , 

EAKOVSYS. ει 
‘ \ > ‘ - 

χατὰ ὑξν TO ἕν ἡμῖν πυρ χοῦφοι. χατα 2 
περ τὸς ers 
5 ἄλλο GF βαρὺς. ὥσπερ χαὶ Ἡμεῖς 

st ‘ ~ fh ~ ν “2 πριν Ἁ 9. qt ‘ 5 ‘ 5 ~ , 

δὲ thy γῆν βαρεῖς, σύνϑετος ἔσται ὃ ἀήρ, καὶ ἀληϑὲς χαὶ Ext αὐτοῦ λέγειν 
᾿ 5 ’ ΄ ~ 7 ~ , / ‘ , ~ ¢ 

ὥσπερ χαὶ ἐφ᾽ ἡμῶν, ὅτι τῶν ἐναντίων χατὰ φύσιν ἐν αὐτῷ οὐσιῶν χαὶ at 
΄ + , \ ΄ ” “αἱ ew ὦ ΄ ἢ 2) ΝΣ “» 

χινήσεις ἐναντίαι χατὰ φύσιν" χἂν αὐτὸν αὑτῷ ἐναντίον ἐϑέλῃς λέγειν ὡς ἐξ 
> , ~ “ἊΝ v > AN wes “ὦ ᾿ 

ἐναντίων συγχείμενον μερῶν, οὐδὲν ἄτοπον. εἰ 6& πρὸς ἄλλο μὲν χοῦφον, 30 
» ‘4 s7 lad wv A / Vv / 

10 πρὸς ἄλλο Ge βαρὺν ὄντα τὸν ἀέρα οὕτως ἄμφω τὰς χινήσεις ἔχειν φησί, 
) \ , , a ΄ 

͵ 
aey ao > A 5 Ἁ , 4 

OFAOV, OTL KAT CANAD) ETL τὸν ALTOY TOTOV χινησεται 5 OS υὑπήχειτα! μὲν 

- , ΄ a. ~ on ‘ ΄ ΄ ΄ ΄ 

τῷ TUPt, ὑπέρχειται QE τοῦ VOATOS, XAL πάλιν WIA 7; χατὰ φύσιν χινησις 

~ ¢ \ v ΄ ΄ > ΄ ΦΎν » “»"Ν \ ΄ ΄ % 

TOU ἑνὸς χαι OUTE αἱ χινήσεις ἐναντίαι “av ὑπᾶρςιν. GNA XATA GYesty υη- 05) 

v \ , 4 τὸς ¢ ~ ΄ oF > ? fy ς 

νην, OUTE τὸ χινουμξενον αὐτὸ ξαυτῷ ἐναντίον. OhWMS 62 6 Ἀριστοτέλης “τῶν 

> ΄ 7 Deh 2 \ ς b] ΄ 7) ΄σ ~ 

15 ἐναντίων᾽ φησι χαι at φοραὶ EVAVTLAL 4 LVO THs ἀντιστρος ONS ahr evovays ‘ ‘ 

\ ~ , > ~ ~ te +5 

τῆς σὺν ἀντιϑέσει λεγούσης. οὗ τῇ φορᾷ μή ἐστιν ἐναντία φορά, οὐδὲ 
Sw v \ »» ~ 5 ΄ wy 5 

αὐτῷ τι ἔστιν ἐναντίον ἐὰν δείξῃ τῇ χύχλῳ χινήσει μὴ οὖσαν ἄλλην ἐναν- 40 
Vv EN / ao ~ Vv 

τίαν χίνησιν, ἔχῃ δεδειγμένον, ὅτι τῷ χυχλοφορητιχῷ σώματι οὖχ ἔστιν 
, > > ~ 

ἐναντίον, ὅπερ οὗτος, ὥς φησι, χαὶ χωρὶς ἀποδείξεως συγχωρῶν τοσούτους 
rif? ΄ > >} ΄ o ΄ ᾿Ν Ὕ 

90 ὅμως χατέτεινε λόγους. 6 μὲν οὖν ᾿Αριστοτέλης οὕτως. 6 ὃὲ [Γραμμα- 
5 ΄ ΟῚ , ΄ ΄ ΄ 2 

τικὸς ἀποχληρωτιχόν φησι τὰ μὲν ἐναντίας χινούμενα χατὰ τόπον χινήσεις 45 
΄ τ ΄ \ ὧν 3 a4) τ “᾿ \ ae = 

σώματα ἐναντία εἶναι λέγειν, τὰ GE χατ᾽ ἀλλοίωσιν ἢ χαὶ | αὔξησιν ἐναν- 74a 
΄ > ς- 4 

tins χινούμενα χινήσεις μηχέτι εἶναι λέγειν ἐναντία. νομίζων, ὡς sorxey, 

ὅτι, εἰ τῶν ἐναντίων χαὶ at φοραὶ ἐναντίαι. χαὶ ὧν αἱ φοραὶ ἐναντίαι, 
᾿Ξ ~ 5) ΄ ΄ > 2 5 ty ) > ΩΣ ΕΟ ΚΣ ΟΣ ΄ 

95 ταῦτα ἐναντία" χαίτοι, εἰ μὴ ἐξισάζει, οὐχ ἀληϑὲς τῇ ὕξσει τοῦ ETOUEVOD 
{ , A [4 , 5 { ~ ~ ΄σ ? 7 hh ae ce QZ = Pe. 

τιϑέναι th ἡγούμενον, οὔτε ἀχολουϑεῖ τῷ On’ ᾿Αριστοτέλους ῥηϑέντι τὸ ὃ 
\ 

΄ ΄ ΄, > “᾿ ΄ oO 

τὰς ἐναντίας χινούμενα χινήσεις χατὰ ἀλλοίωσιν ἢ χατὰ τόπον. ὥς φησιν. 
. ‘ ¢ ~ ΄ > τι a ΄ - Ρ - > \ + ΄ 

αὐτὰ ξαυτοῖς ἐναντία εἶναι wy προῦδειχϑέντος τοῦ ἐξισασμοῦ. εἰ de ἐξισάζει 
~ , J ἴα A ’ ‘ a 

ταῦτα ἀλλήλοις, χαὶ τῶν ἐναντίων χαὶ at φοραὶ ἐναντίαι. χαὶ ὧν at φοραὶ 
Δαν σ 5 ν » ΄ 

80 ἐναντίαι, ταῦτα ἐναντία. δῆλον, ὅτι οὐχ ἔσται ἀτοπὴν τὸ ἑπόμενον. ἀλλὰ 10 
- 0 Vv ε , 5 ~ 

τὸ μὲν πρᾶγμα ὅπως ἔχει, πρότερον. ὡς ἐνόμισα. δι Joy, νῦν δὲ ταῦτα 
Qe > Ὁ 7. ~ ἊΝ > Q7 ΄ > C ~ 

παρεϑέμην εἰς δήλωσιν τοῦ wyss ἀχολουϑίας λόγων ἐπαισϑανόμενον τοῦτον 

ἑαυτόν τε ἀπατᾶν ὥς τι sg χαὶ τοὺς ἀνοήτως προξιλημ, υμένους. ἐπι- 
ε 5 , ~ ΄ Vv = 

λαϑόμενος 08, ὡς ἔοιχεν, ὅτι περὶ φυσιχῶν χαὶ ἁπλῶν χινήσεων ὃ λόγος 16 

2 ee B 3 τοῦτον] ταὐτὸν τοῦτον D 4 αὑτῷ] αὐτῷ ABD: ἑαυτῷ Ee 

ἐστι] seq. ras. 1 litt. E 5 χοῦφος ἘΣ: corr. Ἐ 6 βαρύς E: corr. ἘΝ" φ p 
αὐτοῦ] τοῦ αὐτοῦ Εἰ: τούτου ὁ 7 οὐσιῶν] mut. in οὐσῶν E 8 αὑτῷ DE*: αὐτῷ 

ABE ἐϑέλῃς E: ἐθέλοις AD: ἐθέλεις B 9 et] οὐ Ὁ 14 ἑαυτῷ] αὐτῷ AB “ἰ ἵ ἵ 

15 φασί AB: corr. B! 17 αὐτὸ ἘΠ: corr. EB? δείξει KE, sed corr. 17. 18 ἐναντίαν 
! Se “" 

ἄλλην D 18 ἔγῃη E?: comp. A: ἔγει BDE 19 ὥς om. B 22 χαὶ om. D: ] df] x 
“ac Ὁ 23 χινήσεις] -ἡ- e corr. B: corr. ex xtvodpeva E! 24 χαὶ (pr.) om. D 

25 ἐξισάζοι B 26 τίϑεσϑαι ὁ τὸ (pr.)] τὸν B 27 χατὰ (pr.)] zat” Ὁ 

29 zat ὧν --- ἐναντίαι (30) om. EK 30 χαὶ ταῦτα ς al ἔχοι Β 33. 84 ἐπι- 

λαϑόμενον 1), sed corr. 
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5» be \ ΄ ! ΄ , 2 >) > =) ct i, \ - ’ » ae { ~ 

ἐστι, χαὶ 7 ψυχὴ». φησιν. ET ἀρετὴν χινουμξνὴ χαὶ χαχιὰν Ἢ χινεῖσθ)αι 74 

fe \ Vv 5: oN fhm a~ ~ \ 35 = oN ¢ ~ \ ‘ > a 

δυναμένη χαὶ ετι ETL Ysvor, γνῶσιν χαι ἀληθῆ αὑτὴ εαὐτῇ XATA TO ALTO 
΄ ~ 4 ~ ΄ > ~ b] ~ ~ ΄ \ 

νῦν. ἐναντία ἔσται. χαίτοι τοῦτο ἐννοήσαντα ἐχρῆν ἀπορῆσαι, πῶς ἣ μὲν 

Ψυχὴ χατὰ ἀρετὴν ἐνεργεῖ χαὶ χατὰ χαχίαν, τὸ ὃὲ πῦρ οὐδέποτε χατὼ 

a 

20 

5 Ψῦξιν eve εργεῖ sg vatait ὑπο: εὐπορῆσαι, ὅτι τὰ μὲν φυσιχὰ χαὶ ἁπλᾶ 
τῷ εἶναι ere pret (διὸ χαὶ tas αὐτὰς ἐνεργείας, ἕως ἂν ᾧ. ἐνεργεῖ μονοει- 

δεῖς οὔσας), 7 ὃὲ Ψυχὴ ζῳοποιεῖ μὲν τῷ εἶναι (διὸ χαὶ ἀεὶ ταύτην ἔχει 
πρόχειρον τὴν ἐνέργειαν), xat ἀρετὴν δὲ ἣ χαχίαν 7 ψεῦδος ἢ ἀλήϑειαν 35 

ἐνεργεῖ οὐ τῷ εἶναι, ἀλλὰ τῷ δόξας χαὶ προχιρέσεις ἄλλοτε ἄλλως προ- 

10 βάλλεσϑαι. ἀλλ᾽ ἐπὶ τὰ ἑξῆς ἴωμεν, εἴ τι ἄρα ἐχεῖνα τῶν πρόσϑεν ἀχο- 
λουϑότερον φϑέγγεται. γρά φει τοίνυν ταῦτα (πάλιν γὰρ ἀνάγχη με πλείονα 

τῶν τούτου παραγράψαι, ἵνα μὴ τοῖς ἀπιστοῦσι συχοφάντης φανῶ)" “ταῦτα 80 
μὲν οὖν. εἰ χατ᾽ οὐσίαν ἐναντία λέγοιεν σώματα τὰ xy HOets ἐναντίας χι- 

νούμενα. εἰ ὃὲ μὴ χατ᾽ οὐσίαν ἐναντία εἶναι ταῦτα λέγοι τις διὰ τὸ χαὺῦ- 

15 ύλου τῇ οὐσία μηδὲν εἶναι ἐναντίον, ἀλλὰ ποιοτήτων πάντως ἐναντίων 

μετέχειν τὰ ἐναντίως χινούμενα, ὡς ἐπὶ πυρὸς ἔχει χαὶ γῆς" τὸ μὲν γὰρ 80 

Vepuov, ἢ δὲ τ τς τυγχάνει, χαὶ τὸ μὲν χοῦφον, 7 δὲ βαρεῖα: τούτῳ 

υὲν τ χατὰ τὴν σὺν ἀντιϑέσει ἀντιστροφὴν τὸ τὰ μὴ μετέχοντα ποιο- 

τήτων ἐναντίων μηδὲ χινήσεις ἐναντίας χινεῖσϑαι μηδὲ εἶναι ὅλως τῇ τού- 

80 τῶν χινήσει ἐναντίαν χίνησιν. οὐ μήν, εἴ τινος σώματος μὴ εἴη τῇ χινή- 40 
Get ἐναντία χίνησις, τοῦτο μηδὲ ποιότητος ἐναντίας μετέχειν ἀληϑές: οὐχ 
ὑγιὲς γὰρ ἐχ τοῦ ἢ Ἰουμένου ἀντιστρέφειν. εἰ δὲ λέγοι τις ἐξισάζειν ταῦτα, 
ὥστε χαὶ ὧν τῇ χινήσει ἔστιν Nee χίνησις, ταῦτα χαὶ ποιοτήτων ἐναν- 

τίων μετέχειν, χαὶ ὅσα ποιοτήτων ἐναντίων μετέχει, τούτων πάντως χαὶ 45 

95 τῇ χινήσει εἶναι κίνησιν ἐναντίαν, οὗτος | teow ἀναπόδειχτον ἀξιῶν αὐτῷ τάν 
συγχωρηθῆναι ὅμως Om αὐτῶν τῶν πραγμάτων ἐλέγχεται: at γὰρ τῶν 

στοιχείων ὁλότητες σαφῶς ποιοτήτων ἐναντίων μετέχουσ σιν, τῇ γε μὴν τοῦ 
ὑπεχχαύματος χαὶ τῇ τοῦ ἀέρος χινήσει χυχλιχῇ οὔσῃ οὐχ ἔστιν ἐναντία 5 

χίνησις, χαϑὼς αὐτῷ τῷ Αριστοτέλει δοχεῖ τῇ χύχλῳ χινήσει μὴ εἶναι 
80 χίνησιν ἐναντίαν. πρῶτον τοίνυν ἐν τούτοις ἐπισημαίνομαι τὸ νομίζειν, ὅτι 

τὰ ἐς ἐναντίων χατ᾽ οὐσίαν μετέχοντα, ὡς πῦρ ἔχει χαὶ γῆ, ταῦτα 

οὐχ ἔστι xat’ οὐσίαν ἐναντία: εἰ γὰρ μὴ χατὰ ταῦτά ἐστιν ἣ οὐσιώδης 10 

ἐναντίωσις, λείπεται χατὰ τὴν ὕλην αὐτὴν εἶναι, ὅπερ οὐδὲ οὗτος ἄν, 

οἶμαι, εἶπεν, χαὶ ὅμως τὸν ey nine ἔλην λέγειν οὕτως ὑπολαμβάνει: τὸ ὃὲ 

85 ἐφεξῆς πάσης ἀνοίας, οἶμαι, χαὶ ἀνεπιστασίας πεπλήρωται. τοῦ γὰρ ᾽Αρι- 

4 χατὰ (pr.) AB: χαὶ xat” Ὁ: zat? Ee nat — ἐνεργεῖ (5) om. E 6 τῷ] corr. 

ex to E? 8 χατὰ Ee 9 ἄλλως) ἄλλας De 12 περιγράψαι B ὃ τὰ 

om. AB 15 πάντως D: πάντων Ab: πάντων πάντων FE, sed corr.: πάντων τῶν B 

16 ἐναντίως} bis A, sed corr. 11 βαρέα A: corr: m. rec. 18 ἀντίϑεσιν A: corr. 

Mm. (rec: τὸ] corr. ex te E? 22 λέγει B 23 χαὶ (alt.) om. AB 

25 ἀνεπίδεχτον AB ἀξιοῦν KE, sed corr. 26 ὑπ᾽ αὐτῶν] corr. ex ὑπαντώντων E? 

27 μετέχουσι BDEc 30 πρῶτον] ρῶτον post lac. 9 litt. B ἐπισημαίνομεν ἘΣ: 

corr. E* τὸ] τῷ AB 32 ἐναντίαν A 34 εἶπε ΒΗ ᾿ς 'Δριστοτέλη 

BE: corr. E? ὑπολαμβάνειν B 

11# 

LEE EE A ee ee es 
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στητέλους εἰπόντης τῶν ἐναντίων χαὶ τὰς φορὰς ἐναντίας εἶναι, οὗτος ἀν- 74d 
τιστρέψας τὰ ἐναντίως χινούμενα ἐναντία εἶναι ὑποτίθεται ὡς πριοσήτων 5 

ἐναντίων μετέχοντα. χαὶ εἰ μὲν ὡς μὴ ἐξισαζόντων τῶν ὅρων ἀντέ ah 

Thy πρότασιν, αὐτὸς ἡμῖν λεγέτω, τίνα αὐτὸν ὑπολαμβάνειν ἐχρῆν wy, 

ὃ τοῦτο γινώσχοντα, ὅτι ἐπὶ τῶν μὴ ἐξισαζόντων οὐ δυνατὸν ερόλοιαυ δ τ. 

οὐδὲ ἀδιάφορον οὕτως 7 ἐχείνως πρὸ "φέρειν: εἰ ὃὲ ἐξισάζειν νομίζων οὔ- 50 

τως προήγαγε, πῶς αὐτὸς λέγει μὴ ἐξισάζειν ual διὰ τοῦτο μὴ δύνασϑαι 

ad 

+ > ΄ v ‘ v b] ΄ 

ἐχ τοῦ ἡγουμένου bare ala α λέγειν, εἴ τινος ἔρος μὴ εἴη ἐναντία 
’ ~ ὌΝ . / σ ΗΡ σ [4 » Vk 4 

χινησις. TOUTO μμὴηοξ 7 ποιότητ τῆς ἐναντίας μετ ξχξιν ρα οὖν. πὼς ἢ λξγων 

= \ > ἦι - ΄ “ Lan c ~ - Q= - 
10 τὸν ἐξισάζειν νομίζοντα ὕέσιν ἀναπόδειχτον ἀξιοῦν ξαυτῷ συγχωρηθϑῆνα! 2% 

ἘΜῊ ὧν ΒΑ ΄ : λ ~ 2 ΕΣ es ΘΙ ὡς ἐξισάζοντα λαβὼν αἀντεέστρεψε τοὺς ὑπὸ τοῦ Δριστοτέλους TEVEVTAS 

oO? 

πὰ ina Ἁ 5 , A‘ , ’ , , 

ρος. OTL γὰρ AVTEGTPEt be, δηλοῖ h eyo TA ἐναντιὼς χινηουμενα TOLOTT TMV 

} 
> , , ‘ > ΄ > 5 ~ \ ᾿ 

ἐναντίων μετέχειν χαὶ χατὰ τὴν σὺν ἀντιϑέσει ἀντιστροφὴν αὐτοῦ τὰ μὴ 

s μετέχοντα. ποιοτήτων ἐναντίων μηδὲ χινήσεις ἐναντίας χινεῖσϑαι, ὡς ἥγου- 

15 μένων μὲν τῶν χινήσεων, ἑπομένων δὲ τῶν ἐναντίων: ἀπὸ γὰρ τούτων xa 

τῆς ἀντιστροφῆς ἤρξατο οὐχ ἐννοήσας, ὅπερ χαὶ πρότερον εἶπον, ὅτι ὁ 
᾿Αριστοτέλης ἐχ τοῦ μὴ εἶναι τῇ 

Π 
χύχλῳ ἐναντίαν χίνησιν βούλεται δεῖξαι. 

- > ~ ~ ΟΥ̓, " 

ὅτι οὐδὲ τῷ χυχλοφορητιχῷ ἔστι τι ἐναντίον. αἀντιστρέψας δὲ οὗτος τοὺς 85 
σ΄ , ~ / 5 la ‘ ν᾿ . 

ὅρους συνήγαγε τὸ τῇ χύχλῳ χινήσει μὴ εἶναι ἐναντίαν χίνησιν, ὅπερ διὰ 
΄ > x > sp 5 ἢ > , +. se 

20 οἰχείας αποῦείξεως οξιζει ἐξ εχξινοὺῦ συναγαγεῖν βουλόμενος τὸ τ DUCA. 
i 

\ ~ ~ > »] , , ‘\ ~ 

tod οὐρανοῦ μὴ εἶναι ἐναντίον: τούτου γὰρ ἐδεῖτο πρὸς τὸ ἀγένητον. οὗτος 
, Ὁ ’ ~ > \ ~ ΄ 

bE χαὶ ἐπιμένει δειχνύναι φιλονεικῶν ἀπὸ τῶν πραγμάτων, ὡς λέγει, ὅτι 40 
ie ἐν ΄ INL ον \ » “Ἂς δ \ σ > ~¢ ry 

οὐδὲ ἐξισάζει οὐδὲ δυνατὸν ἀντιστρέφειν τοὺς ὅρους. χανταῦϑα πάλιν ἔτι 
" Γ Ἁ > Iki 4 , δ᾽ , 

ἀνηητότερον ἀναστρέφεται" 0 γὰρ ἀὴρ, φησί, χαὶ τὸ ὑπέχχαυμα ἐναντίας 
> v ς 

95 ἔχοντα ποιότητας ἄμφω τυχκρίην ἔχουσι χίνησιν- εἰ οὖν ἢ χύχλῳ τῇ χύ- 
Ὁ » 5 , Vv 

χλῳ οὐχ ἔστιν dyanele ποιότητας ἐναντίας ἔχοντα χινήσεις ἐναντίας οὐχ 45 
v A S| , ice ~ a] i ΄ ool 

ἔχε'. χαὶ ἐν τούτοις οὖν πρῶτον μὲν ἐχείνας τὰς ποιότητας, ais ἢ χατὰ 785 
, A >) ~ >) ἊΝ 5 , κ ~ ΄ Tit ww 

τόπον χίνησις ἀχολουϑεῖ, οὐχ ἔχουσιν ἐναντίας to πῦρ χαὶ 6 ἀήρ: ἄμφω 

γὰρ ϑερμὰ χαὶ ἄμφω χοῦφα, εἰ χαὶ τὸ μὲν μᾶλλον διὰ τὴν ξηρότητα, τὸ 

80 δὲ ἧττον διὰ τὴν ὑγρότητα" ἔπειτα ἢ χύχλῳ κίνησις ὅτι μὴ τῆς τοῦ πυ- ὅ 

pos χαὶ τοῦ ἀέρος φύσεώς ἐστιν ἰδία, ἀλλὰ χρειττόνως αὐτῆς μετ τέχει ἐπι 

τηδείως δηλονότι πρὸς τὴν μέϑεξιν ἔχουσα, δέδειχται πρότερον, οἶμαι, με- 
5 

τρίως ἐχ τοῦ τῇ ἀπλανεῖ συγχινεῖσϑαι.. we δηλοῦσιν ot ἐν αὐτοῖς συνιστά- 

usvor χομῆται χαὶ τὰ ἄλλα φάσματα συνανατέλλοντα χαὶ συνδύνοντα τοῖς 10 
L : : eae rR a : 

35 ἀπλανέσιν ἄστροις: xal ody αὗται μόναι τῷ ἀπλανεῖ συγχινοῦνται, ἀλλὰ 

1. 2 ἀντιγράψας ς 3 ἐξισάζοντας AB τὸν ὅρον E: corr. E? 5 τῶν μὴ] 

μὲν τῶν AB; fort. μὴ τῶν Ὁ διάφορον A, sed corr. 9 οὖν om. D 

aA om. AB 10 ἀξιοῦντα Ὁ 11 ἐξισάζοντας be 18 ἔστι] seq. ras. 1 litt. E 

τὸ] corr. ex τῷ E? ὅπερ) corr. ex εἴπερ E? a Ee 20 δείξει] ὁ Ἄρι- 

cee δείξει Ὁ 24 6] 6 μὲν AB 26 ποιότητας ABDE: τὰ ποιότητας Kec 

97 τὰς om. Β 30 δὴ Ὁ 91 ἰδεία. E: corr. ἘΠ 91. 82. ἐπιτηδίως E: 

corr, EB? 32 μέϑεσιν B, sed corr. oo ἁπλανῆ A ἑαυτοῖς Ὁ 3D xat 

om. B οὐχ AB αὐταὶ A: αὐτὰ B μόνα B συγχινοῦντα AB 
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3 eee ~ wv ΄ ΄ "» 

χαὶ τὸ πλανώμενον, GAN ἐχεῖνο μὲν χαὶ ἰδίαν ἔχει χίνησιν, af ὃξὲ ὑπὸ σε- Tha 
4 ~ ~ ° , ~ 

λήνην σφαῖραι ταῖς ὁλότησι χατὰ τὴν xpetttova μέϑεξιν χινοῦνται. ταῦτα 

μὲν οὖν ἀρχούντως εἰρήσϑω, εἰ μή τις ἄρα χαὶ περ ete ἡμῖν ἀσχολίαν 1 
΄ 

ἐγχαλεῖ χαταφρονῶν τῆς τῶν τοῦδε λόγων σαϑρότητος᾽ γινωσχέτω δὲ χαὶ 

5 gus un τῶν λόγων αὐτοῦ χάριν τῆς ἀσχολίας ταύτης ἀνέχεσϑαι, ἀλλὰ 

τῶν ὑπὸ τοῦ πλήϑους αὐτοῦ τῶν λύγων ἀπατωμέ ἔγνων χαὶ αὐτῆς On ταύτης 

τῆς πρὸς ᾿Αριστοτέλην ἀντιλογίας," τοιγαροῦν οὐχ ἀγνοῶ, Ott τοῖς pel’ 

ἡμᾶς οὐ τὰ ἐχείνου μόνον, ἀλλὰ — ταῦτα περιττὰ χαὶ οὐ σπουδῆς ἄξια 20 

νομισϑήσεται: πλὴν ἀνάγχη καὶ τὸ λοιπὸν ἀναμετρήσασϑαι τῆς Χαρύβδεως. 
“7 

τὰ 5 ~ ~ , 

10 ἐν δὴ τούτοις τοῖς aE aoe πολλαχοῦ ee ere TO τῇ οὐσία. 

at ΤΡ 5 4 \ ‘ey \ | 7» A ΄ A a ~ 

υηδὲν εἶναι ἐναντίον καὶ νομίζων tov ᾿Αριστοτέλην πρὸς ἑαυτὸν διαφωνεῖν 
> 7 if Ἁ > / ~ ~ > ~ a ~ >] , 

ἐν Κατηγορίαις μὲν εἰπόντα τοῦτο σαφῶς, ἐνταῦϑα δὲ τῶν ἐναντίων χατ᾽ 35 
oy, \ \ \ > ΄ - ~ ΄ > 

οὐσίαν χαὶ τὰς φορὰς ἐναντίας εἶναι λέγοντα, δοχεῖ μοι παντάπασιν ἀγνοεῖν, 
- Vv 5 > ΄ > ~ 

πως εἰρηται τὸ τῇ οὐσ Ὅ υνηδὲν εἶνα! EVAVTLOY. TEXWOLPOULAL DS Ex τὴς 
, ae) > ΄ " c ΄ c ~ ~ 5 

15 διαιρέσεως, xa? ἣν ἐποιήσατο τὴν ὑπάντησιν, ἣν ἐν τοῖς πρώτοις τῆς ἐχ- 
, 5 ~ ἘΠῚ, a ~ ~ 5 ΄"» ΄ 

χειμένης αὐτοῦ προσεχῶς ῥήσεως ὅπως vost, σαφῶς ἀπεχάλυψε γράφων" 80 
ce ~ \ > > > 5). a7 > ΄ \ ΄ > 
ταῦτα μὲν οὖν, εἰ xat οὐσίαν ἐναντία λέγοιεν σώματα τὰ χινήσεις ἐναν- 
/ a γ᾽ ~~ Qi ἈΝ ) 5 , 5 ΄ ΑΝ sh \ ( ΤᾺ 

τίας χινούμενα. εἰ δὲ μὴ uat οὐσίαν ἐναντία λέγοι τις διὰ τὸ χαϑολου 
5 ,΄ 5 a yee, | , , , 

var ἐναντίον, ἀλλὰ ποιοτήτων πάντως ἐναντίων μετέχειν 
\ "4 \ ΄ ε σον ΕΞ ΄ 

90 τὰ ἐναντίως χινούμενα, ὡς ἐπὶ πυρὸς ἔχει χαὶ γῆς τὸ μὲν γὰρ Vepuoy, 35 
2 

wy 

ἢ δὲ ψυχρὰ τυγχάνει, καὶ τὸ μὲν κοῦφον, 7 δὲ βαρεῖα᾽᾽- ὁρᾶς, ὅτι τοῖς 

xan οὐσίαν ἐναντίοις τὰ χατὰ ποιότητα ἐναντία ἀντέϑηχεν ὡς ἄλλα δηλον- 

ότι παρ᾽ ἐχεῖνα νομίζων αὐτὰ χαὶ οὐδὲ χατὰ τὰς τυχούσας ποιότητας ἀν- 

τιχείμενα ἀλλὰ τὰς οὐσιώδεις, ὡς ἐπὶ πυρός, φησί, χαὶ γῆς ἔχει" τὸ μὲν 40 

5 γὰρ ϑερμόν, ἣ ὃὲ ψυχρὰ τυγχάνει, καὶ τὸ μὲν χοῦφον, 7 δὲ βαρεῖα. εἰ 

τοίνυν wy ταῦτα νομίζει χαὶ τὰ τοιαῦτα “AT οὐσίαν ἐναντία. ἐπειδὴ πᾶσα 

σύνϑετος οὐσία, 7 μάλιστα νομίζει υνηδὲν εἶναι ἐναντίον, ἔχ τε τῆς ὕλης 
Ἔ. ~ > a~ ws . , , 

ἐστὶ χαὶ τῶν οὐσιωδῶν ποιοτήτων, τίς ἄλλη περιλείπεται οὐσία φυσιχὴ 
΄ Sad τς > τ ΤᾺ ie \ ἈΠῸ ΡΝ > 5 ΄ “ - 

σύνϑετος, ἐφ᾽ ἧς ἀληϑεύειν νομίζει τὸ τῇ οὐσίᾳ μηδὲν εἶναι ἐναντίον: ott 4 
\ om Qs ens > γ , > ~ ~ - 
ip eT ς υξε η"ὐσιας € (TYYOOLAtC εἰρησῦσαι! τοῦτο YOULL LEl, fod 0 γὰρ ἐπὶ τῆς cuvbgtov οὐσίας ἐν Κατηγορίαις εἰρῆσϑαι τοῦτο | νομίζει b 

~ Vv ἍἝ 5 ~ , 5 ’ὔ ~ , ξ 

σαφῶς ἔγραψεν εἰπὼν ἐν τῷ τρίτῳ χεφαλαίῳ τοῦ πέμπτου ἑαυτοῦ βιβλίου 
we “» ‘ ~ ΄ >) , / 

εἰ υὲν οὖν αὐτὰς τῶν σωμάτων τὰς οὐσίας ἐναντίας εἶναί φησιν, ὅσαι 
, > ͵ ~ 5 c ~ “ ξ΄ >] fy 

χινήσεις ἐναντίας χινοῦνται, αὐτὸς ἑαυτῷ tavavtta λέγων 6 ᾿Δριστοτέλης 
j > i i ‘ i 

ἊΣ ἣν γ ΄ - ~ “ΝΥΝ v > 

ἁλώσεται: αὐτὸς yao ἐν Κατηγορίαις ωᾷς ἐδίδαξεν, ὅτι οὐδὲν ἔστιν ἐναν- 5 leek ii ΠῚ 
~ τι ΄" ~ .- crs ᾿ Va 3. - εν 

35 τίον τῇ, οὐσία χαὶ μάλιστα τῇ ἐξ ὕλης καὶ εἴδους συνθέτῳ᾽᾿᾿ ποῖον οὖν 

6 δὴ] δὲ Ec 8 οὐ (alt.) om. Ee ἄξια ABDE: ae Ec 9 Χαρίβ- 

ὅεως D 10 προχειμένοις B: προεγχειμένοις E: corr. E* ‘ApistotéAn BE 

15.16 τοῖς ἐγχειμένοις E: corr. ἘΠ΄ 18 el—xtwodpeva (20)] ἐς E: corr. EB? 

λέγοι] ταῦτα λέγοι Ὁ: ΤῈ E in repetit. τις om. E in repetit. 22 ποιότητας 

Ee ie revo e corr. B 23 χατὰ] τὰ κατὰ Ὁ 26 νομίζη AB 

zat | τὰ xat Db 07 νομίζειν ἘΞ: corr. E? υνηδὲν εἶναι νομίζει AB 28 πίῃ -- 
σύνϑετος (29)] D: om. ABEbe 29 νομίζειν B 30 νομίζει τοῦτο Ὁ 91 τρίτῳ BD: 

or 

7 A one Bs gw E2be αὐτοῦ DEe 32 doa Ee 35 συνϑέτου A 
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Η “ , > o vs ~ > = 
ἐστι φυσιχὸν σῶμα σύνϑετον ἐξ ὕλης χαὶ hog ὃ μὴ ταῖς ἀντιχειμέναις τὸν 

. > μ᾿ κι ΄ ~ ΄ 

ποιότησιν εἰδοποιεῖται; χἂν γὰρ αὐτό τις τὸ τριχῇ διαστατὸν λαμβάνῃ, 
‘ Ul 

χατὰ μὲν τὸν γραμματιχὸν τοῦτον ἢ Ὅλη τι τοῦτό ἐστι, χαὶ ταῖς ἀντιϑέτοις 10 

ποιότησιν εἰδοποιηϑὲν φυσιχὸν γίνεται σῶμα χαὶ οὐσία σύνϑετος, χαὶ οὐχ 
vas ig ~ , 

5 ἄλλη παρὰ ταύτην ἐστὶν ἢ ταῖς ἐναντίαις ποιότησιν εἰδοποιουμένη. εἰ δὲ 
‘ ‘ ‘ ~ , 9 5 ; Pee Dy ed ‘ Ys ‘ " 

χαὶ μὴ ὕλη τὸ σῶμα ἐστιν, ἀλλὰ σύνϑετον ἐξ ὕλης χαὶ εἴδους, χαὶ αὐτοῦ 
" , v o 

τὸ εἶδος ἀντιϑέτους ἔχει διαφοράς: ἔστιν yap χαὶ σώματος ὕλη, φησὶν 16 
΄ ~ ¢ > - 

᾿ Ἀριστοτέλης, καὶ μεγάλου καὶ μιχροῦ ἢ αὐτή. ποία οὖν ἐστιν οὐσία σύν- 

eros ἐξ ὕλης χαὶ εἴδους παρὰ τὴν ταῖς ἀντιϑέτοις ΠΡ ΤΙ, εἰδοποιουμέ- 

10 νην τοῦ ϑερμοῦ χαὶ ψυχροῦ χαὶ χούφου χαὶ βαρέος, ἐφ᾽ ἧς ἀληϑεύειν νο- 

uiler τὸ τῇ οὐσίᾳ μηδὲν εἶναι ἐναντίον ; ἐπὶ γὰρ ταύτης συγχωρεῖν ξἔοιχξ 30 

uy, ἀληϑεύειν. τοιγαροῦν ἄλλως πειρᾶται μετιέναι τὸν λόγον τὸ σχῆμα τῆς 
5» ~ 5 ~ 

ἀντιστροφῆς αἰτιώμενος, ἣν χαὶ αὐτὴν ἀγνοῶν ἐφάνη. ἀλλ οὗτος μὲν χαὶ 
ἷ΄ ~ Cr ¢ , hed Ἄν ees ΡΞ. ΡῚ A Sr ~ favs 

dx τῶν ἑξῆς, ὁποίαν ἕξιν. ἔχει 1 τὰ λόγους, τ πῶ αὐτὸ δὲ τοῦτο χαῦ 
a eh " ~ Sua. 5 , ~ ~ 

19 αὑτὸ πῶς εἴρηται τὸ τῇ οὐσίᾳ μὴ εἶναι ἐναντίον, ἐμαυτῷ μὲν πρῶτον, 30 
v> > ~ ΄ > Q.~ ss A , 

ἤδη ὃὲ χαὶ τοῖς φιλομαϑέσι διαρϑρῶσαι χαλόν. τὴν χυρίως οὐσίαν ἐν Κατ- 
΄ On 28 ied fa ΄ 

ηἸορίαις τὴν ἄτομον λαβὼν τὴν ote) ἐξ ὕλης χαὶ εἴδους ws ὑποχεί- 
>i 5 

ucvoy αὐτὴν ἔλαβεν" διὸ οὐδὲ ἐν ὑποχειμένῳ οὐδὲ xa? ὑποχειμένου φησὶν 
σ (< , 

αὐτὴν εἶναι, ἵνα πανταχόϑεν, ὅτι ὑποχείμενόν ἐστι, σημαίνῃ τὰ δὲ ἐναν- 80 
΄ OX ΡΣ ΕΣ, ne zak ΡΟΣ ἊΝ > a yn >) ΄ AL ᾿ 

50 tix χαϑὸ ἐναντία συμβεβηχότα ἐστίν: διαφοραὶ γάρ εἰσιν, at ὃὲ ὃ 
᾿ nn ΄ ie taeda ~ > > ΄ “7 

ποιότητες χαὶ συμβεβηκότα, χαί εἰσιν αὗται οὐχ ἐναντίαι τῇ οὐσία, ἀλλ 
~ , ν > ἐν τῇ οὐσίᾳ thy ἐναντίαν ἑαυτῶν ὑπόστασιν ε a λον ὀιόπερ ἀμφότερα εἶπεν, 

Ἁ 

ὶ χαὶ ὅτι τῇ οὐσίᾳ οὐδὲν ἔστιν ἐναντίον, χαὶ ὅτι ἢ οὐσία ταὐτὸν xa 
‘ 

_ 

~ 5 ~ ~ , \ > A ~ ~ * ; 

τῷ ἀριϑυῷ τῶν ἐναντίων ἐστὶ δεχτιχ διὰ ταῦτα μὲν οὖν ἀληϑὴς ὁ ἐν 
y ΄ Τὰ σ Ἐς 5 fa ἡδὲν v ΓΞ 2 a, Vv \ 

Κατηγορίαις λόγος, ὅτι τῇ οὐσίᾳ οὐῦεν ἔστιν ἐναντίον᾽ οὔτε γὰρ χατὰ τὴν 
τῷ σι 

| = ΄ v \ X 

ὕλην: ims μόνως ἐστὶν ὑποχείμενον, οὔτε χατὰ τὸ εἶδος τὸ σύνϑετον ex 

Ἰένους χαὶ διαφορῶν" οὐσία γὰρ χαὶ τοῦτο χαί, xdv ἐν τῇ ὕλῃ ἐστίν ἀλλὰ 40 

usta τῆς Ὁ ὑπόχειται τοῖς ἐναντίοις. οὔτε πολλῷ μᾶλλον χατὰ τὸ σύν-. 

ϑετον ἐξ εἴδους χαὶ Ὁ τοῦτο ie ἔτι μᾶλλον ὑποχείμενον τοῖς ἐναντίοις, 

30 τὸ δὲ ὑποχείμενον οὐ δύναται εἶναι ἐναντίον: οὔτε γὰρ ἄμφω τὰ ἐναντία 4 

εἶναι δύναται: ἐν ὑποχειμένῳ γὰρ ἐχεῖνα᾽ οὐτε τὸ oes χαὶ ὅτι ἐν ὕπο- 
ε \ ~ 954) 5 , ~~ 

χειμένῳ χαὶ τοῦτο, GAR οὐχ ὑποχείμενον, | xual ὅτι, εἴπερ εἴη τοῦτο, τὸ 76a 

ny 

" , 5 ἋἊ ΤΕ bp) >. | a Ld 2 is ΄ 5 , 

OVULAELILEV OY OOX% ἂν OECALTO. STElOy δὲ σύνϑετος εστιν ἢ χυριὼς οὐσια 

> ε΄ v ” 

yon αὐτὸν ἢ ἄτομος, ἥτις χαὶ τ χαὶ φϑαρτή ἐστιν, ἐξ ὕλης χαὶ εἴ 
~ >. > Δ a > 

35 δους, τὸ δὲ εἶδος, ὃ χαὶ δριζόμεϑα, ἐχ γένους ἐστὶ καὶ Grapapmvy ai δὲ ὃ 

1 λαμβάνει E: corr. E*: λαμβάνῃ εἰ Ὁ 3 ἐστι] seq. ras. 1 litt. E χαὶ] ὁ 

corr. D! 4 ytyvetar E 5 ἄλλη] corr. ex ἀνάγχη ἘΠ 6 εἴδους καὶ ὕλης 

ΑΒ χαὶ αὐτοῦ --- εἴδους (9) om. D 7 ἔστι BDEc φησὶν] 320b22 

10 ἧς] οἷς Ὁ 11 to om. AB 18 ἔλαβε BDEc 19 σημαίνῃ] σημάνῃ 

AB 20 ἐστί DEc 22 ἔχουσι Be et seq. ras. 1 litt. E: —sot e corr. D! 

εἶπεν AE: εἶπε BDE?c 23 ἢ) corr. ex ty E?: om. AB 27 xal, xv] 

χἂν B 29 το ἐστι ΑΒ 31 χαὶ -- ὑποχείμενον (92)}] mg. Ε χαὶ 

om. ¢ 32 ἀλλ᾽ om. E οὐχὶ Ὁ 34, 35 εἴδους καὶ ὕλης AB 

35 ὃ om. AB 
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᾿ \ , τ > ΄“᾽ v \ vs , \ \ Ἔν 

διαφοραὶ ποιότητες οὖσαι ἀντίϑεσιν ἔχουσιν πρὸς ἄλλας ποιότητας" χατὰ γὰρ τὰ 

ἀντίθεσιν ἀπὸ τῶν οἰχείων γενῶν at διαφοραὶ διαιροῦνται: χατὰ ταύτας 
x : 5 , κ y 

οὖν τὰς διαφορὰς ἐναντίαι λέγονται at οὐσίαι. od χαϑὸ οὐσίαι χαὶ ὑποχεί- 

μενα χαὶ xad? ἑαυτὰ ὑφεστῶτα, ἀλλὰ χαϑὸ 
' 

» , 

εὐ ἐναντίων διαῷ φορῶν OUVE- Oy 

\ ἠδ » ~ \ \ o> \ 
tO οποιοῦνται. οἷὴν τὸ πὺρ χαὶ TO ὑυοῶρ YOO μὲν πῦρ χαὶ 10 [0] 5 στήχασι χαὶ 

χαϑὸ ὕδωρ οὐχ εἰσὶν ἐναντία: οὐσίαι γάρ εἰσιν ὑποχείμεναι τοῖς ἐναντίσις 

συμβεβηχόσιν χατὰ ταῦτα’ χαϑὸ δὲ τὸ μὲν ϑερμὸν χαὶ ξηρόν, τὸ δὲ ψυχρὸν 

χαὶ ὑγρόν, χαὶ τὸ μὲν χοῦφον, τὸ δὲ βαρύ, χατὰ ταῦτα ἐναντιοῦνται χαὶ 15 

υαχονται ἀλλήλοις χαὶ μεταβάλλουσιν εἰς ἄλληλα, οὐ χαϑὸ οὐσίαι χαὶ ὕπο- 
"» \ 5 ΄ > >] ‘ 4 ΄ 

10 χείμενα, ἀλλὰ χατὰ τὰς ἐναντίας ποιότητας. διὸ ἐν ev Κατηγορίαις τὴν 
΄, ΓΟ, aS al ye ON i τὰ \ Vy ¢ , + AN 

τοιαύτην οὐσίαν τὴν σύνϑετον ἐξ ὕλης χαὶ εἴδους ὡς ὑποχείμενον λαβὼν 
~ ? \ / > Μη , 5 , ~ τῶν ἐναντίων παρὰ μέρος εἶπεν εἶναι δεχτιχὴν THY αὐτήν, ἐναντίων δὲ τῶν 20 

° / ~ ΄ ἊΣ tA 5 ‘ 

(val τι τῇ τοιαύτῃ οὐσίᾳ ἐναντίον " 
\ n \ ε rad ‘ 

χατὰ συμβεβηχὸς ὑπαρχόντων. χαὶ μὴ ε 
> ““Ω δι ΕΞ > ae Ἃ ‘ ? 5 ’ c ΄ way ‘ 

ἐνταῦϑα ὃὲ τὰς διαφορὰς λαβὼν tas χατ᾽ οὐσίαν ὑπαρχούσας ἄλλης χαὶ 
vs ante ε , ~ > > εν 

15 ἄλλης οὐσίας Exatépay τῶν ἐναντίων συμπληρωτιχὴν οὖσαν χαὶ xa? αὑτὸ 

ὑπαρχούσας ταῖς οὐσίαις, ἀλλ' οὐ χατὰ συμβεβηχύς, ἐναντίας τὰς οὐσίας 2% 
5 ΄ ) > ‘ \ Vv ‘ ~ ΡῚ ΄ 

ἀλλήλαις “at ἐχείνας τὰς διαφορὰς ἔφατο τὰς ταῖς διαφόροις οὐσίαις xa 
δι ἴα , ΄ \ c ΄ ἣΝ \ ᾿ 

αὑτό ὑπαρχούσας" at γὰρ χατὰ συμβεβηχὸς ὑπάρχουσαι διαφοραὶ περὶ τὴν 
>) ‘ >) δ \ Ἂν ΄ if ao ς - >} 

αὐτὴν οὐσίαν παρὰ μέρος ὑφίστανται. ὅταν οὖν λέγῃ “τῶν ἐναντίων χαὶ 
Cm We , )}) > “, \ > ΄ ae > 

20 at φοραὶ evavtiar , οὐσίας μὲν ἐναντίας λέγει τὰς ἐχούσας οὐσιώδεις ἐναν- 30 
΄ ie 91) 2 Sie IS a » Oo. ὧν τς ς΄ - 

τίας πρὸς ἀλλήλας διαφοράς. οὐ χαϑὸ ὃὲ οὐσίαι καὶ xa? αὑτὰς ὑφεστῶ- 
΄ Ἂ 5 \ 5 ᾿ > ΄ - > + ~ 

Gat, ἀλλὰ χαϑὸ ἐξ ἐναντίων συνξεστήχασιν διαφορῶν, αἷς χαὶ ἀχολουϑοῦσιι κ 

ai ἐναντίαι χινήσεις᾽ χαὶ γὰρ 7% υὲν ἐπὶ τὸ ἄνω ϑερμότητι χαὶ χουφότητι 
΄ sa) 

σύνεστιν, ἢ 68 ἐπὶ τὸ χάτω ον χαὶ βαρύτητι" χαὶ οὔτε ἐναντιοῦται Bd 

tadta ants ἐν Κατηγορίαις εἰρημένοις οὔτε, ὡς οὗτός φησιν, ἀνάγχη τὸ bo σι 

- > , \ > , > 5 ~ 

τῶν ἐναντίων τὰς φορὰς ἐναντίας εἶναι διαγράφειν διὰ τὸ ἐχεῖνα νομίζειν εἰ - 

> QO~ > ΄ as > ~ , ~ ~ > ~ VN 
ἀληϑη. ἰστέον δέ, ὅτι ἐν τῷ πρώτῳ τῆς Φυσιχῆς ἀχροάσεως τῷ εἴδει 

i i - ? 1 ἱ Ἵ i 1 
> > SI, (Ὁ , ΄ - 4 y f 
ἐνύλω ἐξ ἐναντίων ποιοτήτων συνεστῶτι ἐναντίαν ἔφατο τὴν στέρησιν 40 ; ' f f 

» -" \ 5 , tA A 7 a , >) Ἁ , 

αὐτοῦ χαὶ Ex ταύτης γίνεσϑα! τὸ εἶδός φησι, διότι οὐ παντὶ sider πάντως is 7 jot, 
2 ΄, > > Ὁ , 

80 ἔστιν ἐναντίον εἶδος» οὐ γὰρ δὴ χαὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἣ τῷ μουσιχῷ στέρη- 
, ~ ΔΝ ’ 5 Ἁ . 

ois ὃξ ἐστι πανταγοῦ. ἀλλὰ ποτὲ μὲν H στέρησις ὑετὰ εἰδοὺυς ἐστὶ τελείου δ ᾿ | rl ᾿ 
5 v \ > ~ , σ ε > ~ 7S = 

τελείας ἔχοντος τὰς συστατιχὰς αὐτοῦ ποιότητας, ὥσπερ ἣ ἐν τῷ ὕδατ' 45 ( j f 
~ , ~ VN ~ ea) 5 \ 5 , ῶ 

τοῦ TUPOS στξρησις σύνεστιν τῷ ξιόξι TOU υοαίτης TEA ξίῳ ὄντι χαὶ τελείας τῦὉὺ 

4 “» 5 ~ Ἁ [« , \ , ~ 

SY Ove TAS EV αὐτῷ TOL Ot YtAs ψυχρότ τὰ χαὶ VYPOTYTA TAs ἐναντίας ταις 
~ , \ > ΄ > ~ ΄ 

35 τοῦ TUGOS TOLOTY SLY, χαὶι διὰ τοῦτο τὸ πῦρ οὐ μονῶν Sx της στερήσεως THs 
¢ ~ ᾿] 5 ~ >] , ἮΝ ~ Van , 7 ’ Ὁ σ art < 

ἑαυτοῦ, ἀλλὰ χαὶ Ex τοῦ ἐναντίου ἑαυτῷ εἴδους λέγεται γίνεσθαι: ὅταν GE 5 

1 ἔχουσι BDEc 2 γενῶν] μερῶν AB ὃ ἐναντίας ¢ οὐ om. AB 4 χαὶ 

om. ὁ ἐξ om. Β 7 συμβεβηχόσι BDec: ν eras. E δὲ (pr.)] supra- 

scr. E? 15 ἑχατέρας AB χαϑ᾽ αὑτὸ] χαὸ B 16 ὑπάρχουσαν ὁ 

19 post αὐτὴν ras. 4 litt. E λέγει E, sed corr. 20 διαφοραὶ « 22 συνεστή- 

χασι BDEc 20 διαφορὰς D 27 πρώτῳ] cap. ὃ 28 τῷ ἐξ Ὁ 

ἐναντίαν] ἐναντίον E 29 γίγνεσϑαι E ὡς φησί c 90 zat om. Β 33 σύν- 

εστι BDEc oo ποιότησι BDEc 
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ἢ στέρησις μὴ εἴδει τελείῳ συνυπάρχῃ, GAR ὑλιχῷ τινι ἐπιτηδείως ἔχοντι 76b 
ὃ εἶδος τὸ ἀντικείμενον τῇ τερήσει, ὡς 7% ἐν τῷ σπέρματι τοῦ 

νϑρώπου στέρησις. τότε οὐχ ἐξ εἴδους ἐναντίου ἀλλ᾽ ἐχ στερήσεως λέγε- 
ται γίνεσϑαι τὸ γινόμενον, οὐχ ὅτι οὐχ ἔστιν εἶδός τι χαὶ τὸ σπέρμα, ἀλλὰ 10 

εἶδος χαὶ ὕλης λόγον ἔχον πρὸς τὴν τοῦ τελείου εἴδους ὑπόστασιν 
ς ἐχεῖνο τὴν ὅλην ἔχον ἀναφοράν, διὸ Obi ὡς ἐξ εἴδους ἐναντίου τοῦ 

σπέρματος γίνεται 6 ἄνϑρωπος. χαὶ δῆλον, ὅτι εἰσίν τινες χαὶ ἐν τῷ σπέρ- 
ματι ποιότητες ἐναντίωσιν ἔχουσαι πρὸς ἀλλήλας, GAR ἀτελεῖς χαὶ αὗται 1 

χαὶ οὐχ ὡς αἱ τῶν τελείων εἰδῶν τέλεια!" διὸ ὅσαι μὲν ἐναντίαι ταῖς τοῦ 

10 ἀνϑῥώπου ἄριρτησν εἰσιν, εἰς ἐχείνας poreea naa τοῦ μὲν δηροῦ τοῦ ἐν 

σπέρματι ξηραινομένου, τοῦ δὲ σφαιριχοῦ ἐχτεινομένου: ὅσαι G& ὁμοει- 
is εἰσι ταῖς τοῦ ἀνθρώπου, Ex τοῦ ἀτελοῦς μεταβάλλουσιν εἰς τὸ τέλειον. 20 {) . 6 nt 

wy OF ὧ εἰ 

= Q- Φ Cc < τ 

Mov ἣ ἐξ ἀμούσου γίνηται τὸ μουσιχόν, οὐχ ἐξ ἐναντίου εἴδους ἀλλ᾽ ἐχ 

ἧς στερήσεως τοῦ εἴδους λέγεται γίνεσϑαι. ὅτι δὲ οὐχ ἐμαυτοῦ ταύτας 
Or εἰ πινοίας γράφω, ἀλλὰ χαὶ τοῖς δοχίμοις τῶν ἐξηγητῶν δοχοῦντα χαὶ ὑπ᾽ 50 

» - ~ ) ΄ ΄ wv Rid, Pr’ > 

αὐτοῦ τοῦ ᾿Αριστοτέλους λεγόμενα, ἄχουσον τῶν ὑπὸ ᾿Αλεξάνδρου γεγραμ.- 
ένων ἐν τῷ τῶν Κατηγοριῶν ὑπομνήματι. προϑεὶς γὰρ τὴν λέξιν τὴν 

‘ 

oc , ~ ~ \ a. ~ 

\sjouoay “ὑπάρχει ὃξ χαὶ ταῖς οὐσίαις χαὶ τὸ υνηδὲν ἐναντίον αὐταῖς εἶναι 
τὶ Rie 

~ ct w ΄ λον ΕΝ (5 ~ ~ 5» ΄ s 

εἰ ταῦτα: ἀλλο τι Taw δείχνυσι τῶν τῇ οὐσίᾳ παραχολουϑούντων, 30 
33>. > ΜΕ. Y> ~ 5 , 2 if ¢c εἶ 3 X\ a Vv i ~ ‘ 

οὐὃξ AUTO LOLOY τῆς οὐσίας ἐστίν, ὡς χαὶ αὐτὸς λέγει" ἔστιν δὲ τοῦτο τὸ 

υηδὲν ἐναντίον αὐτῇ εἶναι. χαὶ ὁμολογουμένως ταῖς ἐχχειμέναις οὐσίαις 
οὐδέν ἐστιν ἐναντίον: τῇ μέντοι χατὰ τὸ εἶδος οὐσία ἐρεῖ ἐν τῇ Φυσιχῇ 

2, 

ἀχροάσει τὴν στέρησιν ἐναντίαν εἶναι, 7 χἀχεὶ χοινότερον ἣ στέρησις ἐναν- 80 

tia εἴρηται: ἔϑος γὰρ αὐτῷ ἐναντία λέγειν χαὶ τὰ χατὰ στέρησιν «ἐναντία τῷ σι 

\ 

χείμενα: GAR ἐπί ye τῶν στοιχείων τὰ εἴδη τῶν στοιχείων, xa ἃ πῦρ 

χαὶ ἀὴρ xat ὕδωρ χαὶ γῆ; ἐναντία, ὡς χαὶ αὐτὸς ἐν τοῖς [Περὶ γενέσεως 
χαὶ hop λέγει. διὰ τοῦτο γὰρ εἰς ἄλληλα αὐτοῖς ἢ μεταβολή. ταύταις 40 

οὖν ταῖς οὐσίαις ταῖς ἐχχειμέναις λέγοι ἂν υὐηδὲν εἶναι ἐναντίον: ἐπεὶ ἔδειξέ 

30 ye ἐν τῷ δευτέρῳ [lept γενέσεως εἰδοποιοὺς τῶν ἁπλῶν χαὶ πρώτων σώ- 
μάτων ξηρότητα ὑγρότητα, ϑερμότητα ψυχρότητα, ταῦτα δὲ αὐτὰ χαὶ ἐναν- 

3 τότε οὐχ] 6 corr. D!} 4 γίγνεσθαι E γηνόμενον E ἀλλ Ὁ 5 πρὸς-- 

εἴδους} mg. E? ὑπόστασιν --- ἔχον (6) om. E 7 γίγνεται E εἰσί BDEc 

8 ποιότητα B ἀλλήλας} ἄλλας AB 9 χαὶ ody] οὐχ D 10 μεταβάλλουσι 

BDe: ν eras. E 14 γίνηται) seripsi: γένηται B: λέγηται ADE: λέγηται γίνεσϑαι be 

15 ytyvectar E 16 τῶν om. Ὁ ἐξηγηταῖς Ὁ 18 προσϑεὶς Β 19 χαὶ (pr.) 
om. D αὐταῖς ἐναντίον D 20 δείκνυσιν E 21 ἔστιν] ἔστι BDEc 22 μηδὲ A 

ὁμολογουμέναις Β΄: ὁμολογούμενον ὡς E ταῖς ἐχχειμέναις om. B ἐγχειμέναις E: 

corr. E? 25 τὰ] supraser. E? 26 ἐπί] ἐπεί AB 27 ἐναντίαι B Περὶ 

γενέσεως} 991414 28 λέγοι E 29 ae E: corr. E? μηδὲ A 

ἐπεὶ ἔδειξέ Ὁ: ἐπέδειξε AE: ἐπέδειξα B: ἀπέδειξε E2be 30 ye ABDE: δέ ye E*e: 

autem b δευτέρῳ om. DE Περὶ γενέσεως] 11 ὃ γενέσεως ἐν τῷ BY Ὁ 

Ol ξηρότητα χαὶ c ὑγρότητα] supraser. 103 θερμότητα xat ς αὐτὰ xat] 

seripsi: ἂν τὰς ABDE; del. ΕΞ: om, be 
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> ~ an . ~ > 4 “δ 

τιώσεις: ἐξ οὗ χαὶ αὐτοῦ δῆλον, ὅτι τὴν διαφορὰν τῆς οὐσίας οὐχ εἶπεν 76> 
οὐσίαν εἶναι, ὅτι wy τῶν ἐχχειμένων τις ἦν. ἀλλὰ χαὶ ὁ ϑεῖος ᾿Ιάμβλι- 46 

χος ἐν τῷ εἰς τὰς Κατηγορίας ὑπομνήματι τάδε γέγραφεν". “ὑπάρχει 77a 
τ ~ 5» ~ 

μὲν οὖν ταῖς οὐσίαις τὸ μηδὲν ἐναντίον αὐτάϊς εἶναι. τὰ μὲν γὰρ ἐναντία 
΄ > a , ~ LAY ia , ¢ ar 5 , Xar Vv 5 ,ὔ , o 

5 Op ἕν γένος ἀεὶ ὑποτάττεται, 7 δὲ οὐσία οὐδὲν ἔχει ἀνωτέρω γένος ἕν, 
\ \ > ats § Vy ἡ + ΄ ‘ 

ὑφ᾽ ὃ BLU αι, χαὶ τὰ μὲν ἐναντία σχέσιν ἔχει πρὸς ἄλληλα, ἢ δὲ 

οὐσία ἄσχετός ἐστι χαὶ οὐδὲν προσδεῖται τῆς χατὰ τὴν ἐναντίωσιν σχέ- 

σεως. ἔτι τὰ μὲν ἐναντία πρὸς ἄλληλα ἀπονεύει, ἢ δὲ οὐσία ual)’ ἑαυτὴν 
2) > ~ > ~ ~ 5 

ὥρισται. αὐτός ye μὴν ἀπὸ τῆς ἐπαγωγῆς τῶν πρώτων χαὶ δευτέρων Ἔ 
ΕῚ ~ X ὌΝΟΝ μὴ / > ~ = οἷν \ ) , , ’~ 

10 οὐσιῶν τὸ μηδὲν εἶναι ἐναντίον αὐτῇ χατασχευάζει χαὶ ust ὀλίγα TH4e 

Ἰβηράφεν: ἀποροῦσι δέ τινες, πῶς τὸ Ae ζῷον τι ἀλόγῳ οὐχ on ιν 

ἐναντίον. ἡμεῖς δὲ ἱ 
5 ~ >) st 

φορὰν ἐναντίον. τὸ ὅλον τῷ ὅλῳ οὐχ ἔσται ἐναντίον. ὙΠ ὃξ τούτου 
- 5 Ἁ 

τοιοῦτος" τὸ ἐπιδεχόμενον τἀναντία οὐχ ἔστιν αὐτὸ ἐναντίον: εἰ γὰρ χατέ- Sean 

15 yotto ug ἐγὸς τῶν ἐναντίων, οὐχ ἂν δύναιτο χαὶ πρὸς τὴν τοῦ ἑτέρου 

χαταδοχὴν πος χατεσχευάσϑαι. οἷον Ψυχή. σῶμα. αἱ ἄτομοι οὐσίαι 
: = Η : τ : P 

χαὶ δεύτεραι οὐσίαι, εἴπερ ἐπιδέχοιντο τἀναντία, οὐχ ἔσται αὐτὰ ἐναντία. 
Ὁ 

y 
EOTAL ° Cc a v 

τ 
INV > > > ΄ . »“- 

οὐδὲ εἰ διαιροῖτό τι εἰς τὰ ἐναντία, ὥσπερ τὸ ζῷον, οὐδ 
“ 2 ᾿Ν ΄, σ 2 

δι τὴν τῶν ἐναντίων διαίρεσιν. ὥστε οὐδὲν 
. 

ἐναντίον, εἰ χοινῶς γε περιέ; 
20 τούτων ἔσται ἐναντίον. γνοίη OF ἄν τις χαὶ ἀπὸ τοῦ Sues τῶν ἐναντίων 

τοῦτο πλεῖστον γὰρ cS AN αὐτὰ ἀπ᾿ ἀλλήλων ἀφοριζόμεϑα: ὡς. Ge 

νῦν λέγεται, περὶ τὴν a οὐσίαν τοῦ ζῴου συνὺπ τς t. ἀλλὰ πῶς τὸ 

πῦρ τῷ ὕδατι χαὶ τὸν ἀέρα τῇ γῇ ἐναντία λέγει ὃ ̓Αριστοτέλης; κατὰ τὰς 
> εἰδοποιοὺς δηλονότι διαφορὰς φήσομεν, αἵτινες οὐχ εἰσὶν οὐσίαι. τὸ μὲν οὖν 

Ψυχρὸν χαὶ ϑερμὸν χαὶ ξηρὸν χαὶ eee INES ἐναντία 0 πάρε » at 68 τῷ σι 

ὅλα! οὐσίχι πρὸς τὰς ὅλας οὐσίας οὐχ ἔχουσιν ἐναντιώσεις χαὶ ἐπ τῆς 

αὐτῆς ὕλης συνυφεστήχασιν᾽᾽. xat τί δεῖ υηχύνειν τῶν ἐξ πο υαχρὰς 

παραγράφοντα ῥήσεις, ὅτε δυνατὸν αὐτὸν παράγειν τὸν ᾿Αριστοτέλην τὴν 
ἑαυτοῦ Ἱνώμην σαφῶς ἀποχαλύπτοντα wet ὀλίγα τῆς ἀρχῆς tod δευτέρου 

80 τῶν [Περὶ γενέσεως χαὶ φϑορᾶς βιβλίων; γράφει δὲ οὕτως" “ὄντων δὲ τεσ- 

σάρων τῶν ἁπλῶν σωμάτων ἑχάτερα τοῖν δυοῖν Exatépov τῶν πρώτων 
- 2 ~ π᾿ ba) ~ ot o~ 

ἐστίν: πῦρ μὲν οὖν χαὶ ἀὴρ τοῦ πρὸς τὸν ὅρον φερομένου, γῇ Oe χαὶ ὕδωρ 

1 αὐτοῦ] mut. in αὐτὸς m. rec. A 2 εἶναι om. Ὁ ἐγχειμένων E: corr. E* 
Ε > . a τ τὶ a) ᾽ , Ἢ ᾽ U bed 

ὃ ἀνώτερον B 6 ὃ] ᾧ Εν 8 ἀπονεύει om. E: ἀπονεύουσιν ὁ, suprascr. E- 

post οὐσία rep. 7 ἄσχετος --- σχέσεως (7.8) E αὑτὴν Ac 11 λόγῳ B, supra- 

ser. (ὦ 12 ante ws do ᾧ μὲν E? 12 διαφορᾷ Ε΄: διαφορὰ AB: διαφορὰν 

DE 13 ἐναντίων ς τὸ] ἔχουσιν, τὸ ὁ ἔσται ABb: ἔστιν DEc 14 τοιοῦ- 

τος] τοῦ ὄντος ΑΒ 14. 15 μετέχοιτο B 15 τοῦ om. Ee 16 χατασχευάσϑαι 

AB: παρεσχευάσϑαι Ὁ 19 οὐδὲ AB 21 χεχωρίσϑαι D: corr. ex κεχώρισται ΑἸ’: 
) 

or 

10 

10 

20 

25 

90 

39 

κεχώρισται B ἀφοριζόμενα B, determinata Ὁ 23 ta ὕδατα B 6 om. DEe 

26 χαὶ ἐπὶ] ἐπὶ A: ἐπὶ δὲ B 27 συνεφεστήχασι B: συνυφεστήχασι De: v eras. Καὶ 

28 περιγράφοντα B περιάγειν B ᾿Δριστοτέλη BE 30 γράφει] 330%30 sq. ? 
δὲ (alt.)] δὲ τῶν B 90. 81 τεττάρων c Ol τῶν] εἶναι E, del. E* ἑχάτερον 

‘ 

éxatépou] ἑχατέρα A: ἑχάτερα B πρώτων] τόπων e cum codd. Arist. 32 ἐστί BD; 

y eras. E οὖν] γὰρ c ὅρον] mut. in οὐρανὸν E! 



SIMPLICIL IN L. DE 

Le \ \ , 4 x 

προς τὸ υξσὴν" XO AKO μξν 

we μαγμένα υἄλλον ὕδωρ χαὶ ἀήρ" 

γὰρ ἐναντίον ὕδωρ. ἀέρι δὲ γῆ" 
Pe ee a yd 
συνξστηχξν. 

΄ 

ὑποχείμενα, ἀλλὰ χαϑὸ ἐξ ἐναντίων 

χαὶ πάσχειν ὑπ᾽ ἀλλήλων δυναμένων. 

μέχρι 
ΒΡ 
τῇς 

. ~ 

ODay 

΄ Ύ -~ 5 , 

ὡς οἶμαι, τοῦδε προξλήλυϑε. 

ἂν τίρρησιν \E εὐδυσης ματα ο τῶν 

10 ἐναντίας, φανερόν, οἶμαι, γέγονε χαὶ τοῖς 

γων ἀχολουϑίας. 6 δὲ χρηστὸς οὗτος ὃ τῷ 
i 
, ~ ~ 5 / 

ἐγχαλῶν, τοῖς μὲν μὴ πο ie hs AVTOS, 
\ 

TOLODUS νης μετα 

χαὶ ἐχάτερα 

ταῦτα γὰρ ἐχ τῶν 

χαὶ ὅπως οὗτος ΠΡΒθΈΡΟ ΤΥ 

‘ aA 

TH OS 

τιρρήσεις ἐχ peels 

CAELO 1 4 [Arist. p. 271427] ἤ 

" " Ω - ‘ ~ , - -» 
χαὶ εἰλιχρινέστατα γῇ χαὶ πῦρ, μέσα GE 77a 

ἑχατέροις ἐναντία πυρὶ 
΄ 

ἐναντίων Taibyud- 40 
be ld \ 5» / 5 ΄ 5 ra Ύ δ ‘ tind τοίνυν χαὶ ἐναντίας οὐσίας οὐσίαις εἶναί φησι, πυρὶ 

ἀέρι ὕδωρ χαὶ γῆν, καὶ ὅπως ἐναντία, δεδήλωχεν, ὅτι οὐ χαϑὸ οὐσίαι 
ποιοτήτων συνεστήχασιν εἰς ἀλλή- 

ταῦτα wey οὖν ἱχανῶς, 4 

πο: τὴν 
> ΄ ν᾿ -- 

ἐναντίων χαὶ τὰς φορὰς εἶναι 77> 
΄ Pie v , 

υετρίαν συναίσϑησιν ἔχουσι ho- 
ς / > , = , 

Aptatotéhet oe ΡΟΣ ΓΟ pe 

ὡς ἐπίδειξιν δεινότητος 5 

συγχωρεῖν τοῖς ἀνατρα- 

~ x > “ - cc \ 

πεῖσι δοχεῖ “al τάδε ἐφεξῆς Toipaees xdy ἀληθὲς δὲ συγχωρήσωμεν τὸ 

15 εἶναι σῶμα σώματι ἐναντίον χαὶ ἔτι τῶν ἐναντίων σωμάτων χαὶ τὰς φορὰς 
εἶνα! ἐναντίας χαὶ διὰ τοῦτο πάλιν, οὗ σώματος TH χινήσει μὴ ἔστιν ἐναν- 10 

cia χίνησις, μηδὲ αὐτῷ εἶναι σῶμα ἐναντίον, ἀνάγχη δηλονότι δειχϑῆναι, 
~ A 5 ΄ Vv , A -" ~ 5 

ὅτι τῇ κύχλῳ χινήσει μὴ ἔστιν ἐναντία χίνησις. ἐὰν οὖν τῶν λόγων Exa- 
a? + ~ ty a | ΄ > ΄ ΄ 

στον, OL ὧν τοῦτο χατασχευάζειν ὁ poeta ἐπιχεχείρηχε, lela a 

20 ἐλέγξωμεν, δῆλον, ὅτι μὴ δειχϑέντος, ὅτι τῇ χύχλῳ χινήσει μὴ ἔστιν ἐναν- 15 

cla χίνησις, οὐδὲ ὅτι τῷ χινουμένῳ αὐτὴν σώματι οὐχ ἔστιν ἐδ τον σῶμα. 
δεδειγμένον ἂν ety.’ ὃ τοίνυν τοιαῦτα ἀνατεινόμενος ὅρα ὅπως οὐδὲ παρ- 

Oo~ ΄ - QZ 5) . , 
αχολουϑῶν φαίνεται τοῖς γεγραμμένοις. παραὕξμενος γὰρ τὴν Δριστοτέ- 

hove ῥῆσιν τοῦ πρώτου ἐπιχειρήματος χαὶ τὴν ᾿Αλεξάνδρου ἐξήγησιν ἐάσας 20 
a A > sy ~ 3 Pee Re * , = a σ 2 ΄ 

25 τὸν Δριστοτέλην χατὰ τοῦ ᾿Αλεξάνδρου χεχώρηχξ λέγων, ὅτι ἐπαγγειλάμε- 
7 Vv ~ ff ΄ ~ 

νος δεῖξαι, ὡς οὐχ ἔστι τῇ πη: γραμμῇ ἢ εὐϑεῖα ἐναντία, οὐδὲν de- 
"ξ ~ > v v ? > 
ae ae αι. τοῦτο δὲ OUTE ᾿Λριστοτέλης οὔτε Ἀλέξανδρος ἐπηγγεί- 

havto δειχνύναι, “ἀλλὰ τὴν ἀγωγὴν οὗτος ἠγνόησε τοῦ λόγου ἔχουσαν ob- 2% 
>) OW; ΄, ~ 7 Seay) >. Ψ 5 ΄ > \ 

τως" εἰ ἔστιν “ἐναντία τις τῇ χύχλῳ χινήσει. ἢ ἐπ᾽ εὐϑείας ἐστίν: ahha 
Ἁ ig > ? 9. ( / >) v >) ἊΜ, Vv > / ~ τ ’ 

80 μὴν ἣ ἐπ᾽ εὐϑείας οὐχ ἔστιν" οὐχ ἄρα ἔστι τις ἐναντία τῇ χύχλῳ χίνησις. 
, ~ ~ ΄ » - 

χαὶ τὸ μὲν συνημμένον δείκνυσιν ἐκ τοῦ τῇ περιφερείᾳ τὴν εὐϑεῖαν ἀντι- 
> ~ Ἃ > ΄ >. > [=e] ) » ὦ ΄ > Sees Ρ 

χεῖσϑαι δοχεῖν- χὰν ἀντίχεινται ὃὲ αὗται, αἱ ἐπ΄ αὐτῶν χινήσεις οὐχ εἰσιν 30 
go. ἡ ΄ > ΝΜ ig > > DG ΄ > \ a7 e of Sh ba 

ἐναντίαι, διότι μία οὐχ ἔστιν ἢ ἐπ᾽ εὐϑείας, ἀλλὰ Guo, Exatspa GS αὐτῶν 
~ id ΄ 2) id 5 , ν ~ 

τῇ ἑτέρᾳ ἀντίκειται, καί ἐστιν ἕν ἑνὶ ἐναντίον, ὡς πολλάχις εἰρηται. τοὺ 

1 τὸ om. Β mop zal γῆ ὁ 2 χαὶ (tertium) om. AB ἑχατέρα δὲ ὁ 

πυρὶ] corr. ex περὶ EB? 3 ἐναντίου "αὶ 4 συνέστηχε E: corr. E? οὐσίαις] 

οὐσίας Α εἶναι οὐσίαις c 5 χαὶ γῆν] γὴν E 8 ὡς om. Ee προσελήλυϑε Ὁ 

αὐτὸς Ὁ 10 μετρίαν] seq. ras. 7 litt. E 10. 11 λόγον E: corr. E? 

11 οὗτος om. Ὁ δεινότατα E: corr. EH? λόγων DE*: λέγων ABE, dicit Ὁ 

12) dic δεινότατος E: corr. E* 15 καὶ (alt.) om. B 17 μηδὲ] μηδὲν 

καὶ ¢ αὐτὸ Τὰ 19 6 om. B std eS B: παρεϑέντες E: corr. E? 

20 ἐλέγξομεν Καὶ 21 οὐδὲ corr. ex εἰ δὲ K? 25 ̓Δριστοτέλη BE: corr. E? 

26 ἡ om, DE 29 χίνησις comp. D 30 ἐναντία τις ¢ χινήσει ὁ 4 χαί] 

χαὶ οὐχ AB 
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, ay bl -"- 

Ἱ χύχλῳ παραβαάλλοντος, ἐν οἷς φη- 710 
‘ 

cee ~ fy > \ \ > ΄ \ > oP YS 
Ἢ χυχλῷ OLA TO EXELVTY μὲν GOXELY 8 

? , ~ δὲ ᾿Αλεξάνδρου τὴν εὐϑεῖαν χίνησιν τῇ 
μι Ἂ ~ > ΄ Ὁ ~ 

ow “ἢ δὲ ebdeta ἐναντία δοχεῖ τί 
παντοχόϑεν περιχεχλάσϑαι, τὴν δὲ εὐϑεῖαν ὡς ὅτι μάλιστα ἀχλαστοτάτην 

~ ~ ~ ἜΣ led ΄ >. ,ὔ ~ , b ἃ 

εἶναι πασῶν τῶν γραμμῶν" εἰ οὖν αὕτη μή ἔστιν ἐναντία τῇ χύχλῳ, οὐδ᾽ 
2) = Ἃ ~ wv ~ > 5 ~ ¢ > ~ ιν > ΄ 

5 ἂν τῶν ἄλλων τις τῶν ἧττον ἀντιχεῖσϑαι δοχουσῶν αὖτ Byers OUTS ἐνοβισας 
~ A} δε ~ / / { \ , » J ‘ 

τὴν εὐθεῖαν τῷ χύχλῳ συγχρίνεσϑαι χαὶ μεταγράφειν Etohuyse THY ᾿Λλεξ: 10 
4») , ἐξ ὁ 5 ~ 

εἰ, pyc, 7, ἴα ἀντιχεῖ- ἄνδρου λέξιν, ἐν οἷς ἔγραψε: “μάλιστα ὃ 
σϑαι δοχεῖ τῷ xdxA~,” χαίτοι ἐχείνου τῇ χύχλῳ γράψαντος, ὡς χαὶ a 

ἐφεξῆς δηλοῖ. xdv yap ἀπὸ τῶν γραμμῶν 7 ἐπιχείρησις, GAN ἐπὶ τῶν 

10 χινήσεων ἐρρήϑη. χαὶ τὸ ἄχλαστον χαὶ χεχλασμένον ἀπὸ μὲν τῶν γραυ.- 
a“ fond / c ~ ) ay ped it ε προ τὶ \ 

υῶν, ἐπὶ δὲ τῶν χινήσεων εἴρηται ὑπὸ τοῦ ᾿Αλεξάνδρου, ὡς δηλοῖ τὸ 
ce 5 ἊΣ o ΄ Ἵ 5 ΄ - , ” 33 4) “ιν 2 ae ~ 

- “el οὖν αὕτη μή ἐστιν ἐναντία τῇ χύχλῳ᾽᾿. GAA οὐδὲ Ex τοῦ 45 ν 

ὑϑεῖαν γραμμὴν μὴ εἶναι ἐναντίαν τῷ γραμμιχῷ χύχλῳ νομίζει πε- 78 
| al atl | οὶ H χ 

, { \ b] I> - OF sy: ᾽» > ΄σ ΡΣ 
ραίνεσϑαι τὴν ATOOELCLY ὁ Ἀλέξανδρος, ἵνα χαὶ ἐπηγγείλατο τοῦτο δεῖξαι, 

= »" A ΄- > ) ΄ > 

15 χἂν γὰρ at γραμμαὶ ἐναντίαι, GAN at χινήσεις οὐ δύνανται ἐναντίαι εἶναι 
+¢ ~ ) -: \ a c \ 5 i 

εὐθείας τῇ ἐπ᾽ εὐϑείας dvtxetotar χαὶ ἕν ἑνὶ ἐναντίον 

εὐϑείας χίνησιν ἐναντίαν πειρᾶται δειχνύναι χαὶ ὅ 
> >¢ > 5) vy > \ ε 

τῇ ἐπ᾽ εὐθείας χαὶ τῇ χύχλῳ, xat ἄλλο ὃὲ χαὶ ἄλλο, ὥσπερ τὴν ὑπερ- 
A v Ἁ 5 pr 

βολὴν xat πρὸς τὴν ἔλλειψιν xal πρὸς τὴν συμμετρίαν χαὶ τὴν πλεονεξίαν 
, \ er ᾿ ε a > ε SNe 

20 πρός τε τὴν μειονεξίαν χαὶ THY διχαιοσύνην χαὶ ἁπλῶς, ἐφ᾽ ὧν ὡς ἀσύμ- 
Ἁ , ~ Φ 414 re > ye ‘ ~ μέτρα τὰ παρ᾽ EXATEPA TOD συμμέτρου ἀλλήλοις Te ἀντίχειται χαὶ τῷ συμ.- 10 

\ i ' ‘ 
“ ςς ΒΝ Ne we ~ ? ” μέτρῳ. “᾿χαὶ TH πυρὶ δέ, φησί, xat ὁ ἀὴρ μάχεται χαὶ ἢ γῇ» χατ ἄλλο 

a\ 35 ΄ “4 Ὁ \ 

G2 χαὶ ἄλλο, xat τὸ ψεῦδος, φησί, χαὶ ἢ ἀγνοια τῇ ἀληϑεία, ἀλλὰ τὸ μὲν 
c a\ o > ΄, > ~ ε " ΙΝ 

ὡς ἐναντίον, ἣ G& ὡς στέρησις οὕτως οὖν, φησί, χανταῦϑα 7 μὲν ἄνω Is 
, ~ , \ ~ , , ΄ ΄ aN / 

25 χίνησις τῇ χάτω χατὰ τὴν τῶν τόπων ἐναντίωσιν μαάχεται, ἢ GS χύχλῳ i il i Pons Ly ' 
΄ - ) > ~ > ee 

ἑχατέρα τῶν ἐπ᾽ εὐθείας οὐ χατὰ thy τῶν τόπων ἐναντίωσιν ἀλλὰ χατ᾽ 
Sar | 

ἀλλο 
“ »/ ~ σ ~ τὴ Ὗ ἫΝ ΄ > 

αὐτὴν τὴν ἰδέαν τῆς χινήσεως, ὅτι ταῖς μὲν ax’ ἄλλου σημείου ἐπ 
° \ ~ >) ~ 5 \ ΄ \ ~ , Wes q χίνησις χαὶ xata πᾶν μόριον ἄχλαστος, τῇ ὃὲ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ 20 

See PWN DLS ἘΝ > χῶραι ΄ ΄, \ o \ \ Ν 7 

αὐτὸ UFOS TOU τυχόντος αχλάστου OptGv WEVOVTIS, χαι OTL THY μεν αου- 

΄ > 

30 vatoy ἄνευ στάσεως δὶς ἐπὶ τῆς αὐτῆς γενέσϑαι, ἢ δὲ χύχλῳ THY αὐτὴν τ 
vw , > , “y \ 3 

ἄνευ στάσεως ἀπειράχις περίεισιν. εἰ οὖν χατὰ τὰ ἐναντία, φησί, yapax- 
to a~ σ ΟΝ 3 ΄ ” »? ς “ὦ -“ Η τ 

τηρίζεται. δῆλον, ὅτι χαὶ ἐναντίαι ἂν εἶεν. ὁρᾶς, ὅπως οὐ παραχολου- 9 
~ ~ ~ ~ Ὗ ΄’ ~ Ἁ d / 5 ~ , σ 

ver τῷ σχηπῷ τῶν εἰρημξνων" TOU γάρ Δριστοτέλους οα΄ποοξιχνῦντος,. OTL 

/ , ~ Vv 5 Ἁ , , Ἁ 

τῃ χύχλῳ χινήσξει τοπιχῇ 0007) OUX ἔστιν ἐναντ (a. HATA TOTOV Xlv7StS χαι 
phe hoy Ss aad Ie Fro “ COR ici ae 2 rs A pre i 

30 ELTOVTOS αὐτῇ ΛΕξΘ, OTL αι τῆς apd $ ἐναν τιώσεις XATA τὰς τῶν TOTWY 

2 ἐχείνη E: corr. E? 3 μάλλιστα A 4 αὐτὴ AB αὐτῇ om. B 

6 τῷ: AB, e corr. D': τῇ Ebe 10 xat to εἴρηται (11) om. e 10. 11 μὲν τῶν 

γραμμῶν] τῶν γραμμῶν E: τῶν γραμμῶν μὲν 1: 12 αὐτὴ ΔΒ 13 μὴ] --ἢ corr. 

ex et B γραμιχῷ E: corr. EB’. 15 ἀλλ᾽ αἱ] ἀλλὰ τς 16 τῇ --- ἀντικεῖσθαι) ἀντι- 
! i} a 

χεῖσθαι Ey ἀντιχεῖσϑαι τῇ ἐπ᾿ εὐθείας Ke 20 πρός τε τὴν μειονεξίαν DE*b: om. 
il ake | ‘ 3 

ABE! τε om. E 23 ἀληϑείᾳ paren D 28 zai om. Ee 

ἄκλαστον Ὁ dl περίησιν Ὁ Ὁ1. 32 χεχαραχτηρίζεται B: χαραχτηρίζονται D 

90 εἰπόντος] 211427 αὐτολεξεὶ Ὁ 
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εἰσὶν ἐναντιώσεις. οὗτος χαίτοι χαὶ αὐτὸς ἐπὶ λέξεως εἰπών “tH δὲ χύχλῳ 78a 
Ext τέρα τῶν ἐπ᾽ εὐθείας οὐ χατὰ τὴν τῶν τόπων ἐναντίωσιν μάχεται, BI 
ἐφ᾽ ods τὰ χατ᾽ αὐτὰς χινούμενα φέρεται, ἀλλὰ χατ᾿ αὐτὴν τὴν ἰδέαν 

᾿ς χινήσεως᾽᾽ ὅμως ἐναντίαν olstat δειχνύναι τὴν χύχλῳ χίνησιν τῇ 
π᾿ εὐθείας χατὰ τὴν ἐναντίωσιν, ἣν 6 ᾿Αριστοτέλης ἀπεῖπεν. αὕτη δὲ 
ἣν ἣ χατὰ τοὺς τόπους, χαϑ᾽ ἣν χαὶ sic deat ἀλλήλοις τὰ ἐναντία 30 

χαὶ μεταβάλλειν εἰς ἄλληλα δυνατόν: τὰ γὰρ ἐπὶ τοὺς ἐναντίους ἀλλή- 
λοις τόπους χατὰ φύσιν ᾿ἱέμενα ἐναντίαις πάντως ποιότησιν εἰδοποιοῦνται, 
ϑερμότητι χαὶ ψυχρότητι. χηυφότητι χαὶ βαρύτητι, χαὶ τὰ ταῖς ἐναντίαις 

ταύταις ποιότησιν εἰδοποιούμενα ταῖς τῶν διαφόρων ῥοπῶν αἰτίαις ἐπὶ 40 

τοὺς ἐναντίους ἵενται τύπους: ταῦτα dé ἐστι τὰ ἐξ ἀλλήλων γινόμενα 
3 γι 333) 5, Ν ἡ wv \ ᾽ν ν} ‘A ia , > 

ἐναντία, ἀλλ᾽ οὐχὶ ta ἄχλαστα χαὶ χεχλασμένα: οὐ yap ὁ χύχλος εἰς 
i) 70 _~ , “ἊΝ \ ΄ ΄ Jae) > , 

τὴν εὐϑεῖαν FEI οὐὸὲ τὰ χύχλῳ xtwodueva εἰς τὰ Ex εὐϑείας 
a Tate, Ya τ 

οὐδὲ τὰ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου ἐπὶ τὸ αὐτὸ χινούμενα εἰς τὰ ἀπ᾽ ἄλλου 45 

χαὶ ἄλλου οὐδὲ τὰ στάσει διαλαμβανόμενα | εἰς τὰ συνεχῆ τὴν χίνησιν 780 
ν ΄ ΄ 

ἔχοντα" οὐ γάρ εἰσιν ἐναντιώσεις αὗται χατὰ ποιότητας παϑητιχάς τε χαὶ 
ἮΝ Vv ¢ 

δραστιχὰς οὐδὲ τὸ αὐτὸ ὑποχείμενον ey onee: ἐπεὶ συνέβαινεν χαὶ τὰ ὑπὸ 
> 

Σ 
JS 

) 
τα or σελήνην εἰς οὐράνια μεταβάλλειν χαὶ τὰ οὐράνια εἰς τὰ ὑπὸ σελήνην, 

σ % 

ὅπερ οὐδὲ τοῦτον προσίεσϑαι νομίζω σαφῶς ὑπερεχούσης φύσεως τὸν οὐρα- 
> > cCe Ny ΠῚ x \ Q? σ΄ beef \ 

νὸν εἶναι λέγοντα, ἐν οἷς φησιν “ὃ δὲ οὐρανὸς χαὶ xad’ ὅλον αὑτὸν χαὶ 
Ν ~ ~ / ~ 

χατὰ μέρη τὸ χυριώτ τόν τε “AL συνεχτιχώτατον τῶν τοῦ χύσμου μερῶν 
ὃ “Ὁ \ 7 rf AS > \ 5.7 bd if ” 

ὡμολόη γηται" τῇ YAP τούτου χινησει τὰ ἐντὸς ἰϑύνεται πάντα σώματα. 10 
‘ 

> πῶς οὖν ἔμελλεν εἰς ἄλληλα ταῦτα μεταβάλλειν: εἰ 08 ἀνάγχη τὰ τοιαῦτα 

να 
pais Ω , = Pes wv Ἢ ‘ \ ~ yd 2 ΄ πὰ 

vita τὰ μεταβάλλοντα εἰς ἄλληλα χατὰ τὴν τῶν τόπων ἐναντίωσιν εἰ- 

λῆφϑαι, μάτην τοὺς πολλοὺς χαὶ ἐν τοῖς ἑξῆς ἐδαπάνησε λόγους δειχνύναι 
ao Ἃ \ \ δὴ lé ol , 3 yeh | Le isa -} >? ΓΞ 

φιλονειχῶν, ὅτι, χἂν μὴ χατὰ τοὺς τόπους ἐναντίαι εἰσὶ χινήσεις ἥ τε ἐπ΄ 1 
+¢ lj \ “ ΄ bh ip ee) ) ” , 5 ΄ ‘ a 5 

εὐθείας χαὶ ἢ χύχλῳ, ἀλλὰ xat ἄλλους τρόπους ἡναντίωνται, zat OTL εὑ- 
UA ie oe > ? 3+ ¢ 4 > i: Ἃ in mig ‘ λογώτερον 7% χύχλῳ χίνησις τῇ ἐπ᾽ εὐϑείας ἐναντία (av) ῥηϑείη χατὰ 

- 

πολλὰ ἀντιχειμένη ἥπερ ἢ ἄνω τῇ χάτω χατὰ μόνους τοὺς τόπους τὸ 
9 ΄ Ὑ \ NY \ , : \ ( ΄ Ψ , \ WV. 

ἐναντίον ἔχουσα. χαὶ ἴῃ τὰ γινόμενα χαὶ pUstpoReye ἀλλήλοις μὲν οντα 20 

συγγενῆ» πρὸς δὲ τὰ ἀγένητα χαὶ ἀρθαρτα χατὰ πολλοὺς τρόπους ἀντιχεί- 

usva, πρὸς ἄλληλα μὲν ἐναντίωσιν ἔχειν λέγεται, xalP ἣν εἰς ἄλληλα με- 
΄ > > 

ταβάλλει, πρὸς δὲ τὰ ἀγένητα χαὶ ἄφϑαρτα οὐχέτι. GAN ἐπειδὴ χαὶ δύο 
ἑνὶ μάγεσϑαι ἐναντία πρότερον ἔλεγεν, ὥσπερ τῷ πυρὶ τὴν γῆν καὶ τὸν 

ἀέρα, τὴν ει ὡς (ee Vepuu, τὸν δὲ ὡς ὑγρὸν ξηρῷ, ϑαυμαστ 
‘ ‘ 

δοχεῖ τῆς ἀνεπιστασίας 7 ὑπερβολή. χαὶ ya ὅτι μὲν ὡς γῇ͵ χαὶ ὡς a f Ί ἱ Ί j 

= Fs 
= Φ c τῷ or 

3 τὰ] καὶ E αὐτὰς] αὐτοὺς EH: αὐτὸν E?: αὐτὰ c χατὰ ταύτην E 
6 τοὺς om. ὃ 8 ἐναντίαις] ἐναντίαι ὡς A: ἐναντίαις ὡς Β 9 χαὶ χουφότητι 

χαὶ Ee τὰ] suprascr. E? 10 ῥοπῶν αἰτίαις} corr. ex ῥητῶν εὐϑείαις E* 

11 ἐξ] καὶ ἐξ BE γινόμενα E 15 στάσιν Β τὴν BD: om. AEe 

17 συνέβαινε BDEc χαὶ t2—alterum σελήνην (18) om. Ὁ 19 προσιέναι E: corr. 

νομίζει AB 20 λέγοντα] comp. ambig. A: λέγει B 21 χυρυώτατον B 23 μετα- 

βάλλειν ταῦτα Ke 28 τῇ) τῆς E ἂν} addidi: om. ABDEbe 30 γινόμενα Τὰ 

31 ἀγένη E: corr. E? 34 post ἐναντία del. payesdar KE? 



SIMPLICII IN L. DE CAELO I 4 (Arist. 

χαὶ πῦρ χαὶ ὅλως ὡς οὐσίαι οὐχ εἰσὶν 
may thn CN ala τῷ ψυχρῷ xa 
5 
εν 

χεῖα, πῶς οὐ συνίησιν ὅλως δέ, εἰ py 

ἀλλὰ χατ᾽ ἄλλο χαὶ “ἄλλο. ὡς οὗτός σι 

χαὶ 
9 ΄ 

tO0T 

‘4 

ε , a7 \ > , \ > \ 

TOMY δύο ἕν! EVAVTLA χαὶ ηὐχὶι cy 
ε 

“ 
΄ 

σοτὴῆς. ἄνω “aX st 

sae ἢ κοίλη πε 
10 

ς τῷ χαάτω 

χαὶ arg τοῦτο ἐναντίος 
~ >) ,ὔ 

σώματα ἡ χαϑὸ οὐσίαι. 

πάλιν οὖν οὗτος 

q, 
, 

TOTWM 

OS 

τούτοις χαὶ 

> ws ~ 

νεται ἢ εἰς ἄλληλα τῶν 

χάτω 

6 ἄνω τόπ 
y \ 

TOlS ὠντὰ τα 

‘ 

ὡς χαὶ petal 

@- ἄλληλα, οὐδὲ ἔχει 
> σ᾽. ἴς 

οὗτος οἷδεν. ὅτι ἢ τοῦ τ 

τος εἶναι τὸν τόπον οὐ 

τ΄ σι 

ἐναν τία ay τίχει TAL” 

yap τὸ χυρτὸν ἔστιν 

ναστὴ saci 

λων. 

30 φησίν, ἑκάτερον᾽᾿. ΕἾΝ 
5 Lal ΤᾺ 

ἕν εἶδος ποιότητός ἐστι. 

ποιότητας εἰναι wy, χατὰ 

> , 

οὐσία 

E 2 

ὅλως ὡς} ὅλως B 

τῆς συμμετρίας E: corr. 

μετρία D 

τῶν τοιούτων αὐτοῦ πολλῶν 
’ 

τι μαχομένων χατὸ 

μετρίᾳ χατὰ τὸ χοινὸν τῆς 

> ΄ " ΄ Ώ .2Ὰ 

ἐναντίος, οὔχ ὡς μεταβάλλον 
‘4 , , 

γίνεται TOTE XATW οὔτ 

βάλλειν εἰς ἄλληλα. 
ἐν τῇ γῇ τὸ χάτω, οὐχ οὕτως ἐναντία γῇ χαὶ οὐρανὸς ὡς 

τι ὃ οὐρανὸς 

τοῦς τ πρόμος ὡς αὐτόν. 

11 ἐστί] seq. ras. 

» 
p. 271927} 173 

ere 
ele 

τὸν 

5 as 

0D GDO 

ἐναντία. πολλάχις αὐτὸς Ot 
Φ ~ 

ὑγρῷ 

χαὶ μεταβάλλει εἰς 

(Vato, 

ΞΟ ΟἽ ~ 2 ΄ 
tO ξςηρον τῷ SVAVTLE , 

αντίον. χαϑὰ ἄλληλα τὰ στο!- 30 
‘ 

1 ἐναντία 
5s 
ἐλ- 

ἜΝ a7 ~ ΄ Ἁ 

αὐτῇ O00 τῷ ξνι aA o- χατὰ 
"» Ἁ ~ 

χαὶ ἐπὶ τῆς one ean χαὶ 

παραδειγμάτων χατ᾿ ἄλλη μὲν 
δὶ A ~ [- ~ 5 ΄ a 

TO ZOLVOY τὴς SAUTMY DVIGOTYTOS χαὶ Bo 
‘ 

4. 

“ , ) Vv >! 5 5 ae ~ 

ἀσυυμετρίας, “AT ἄλλο GE ἀλλήλοις, πῶς 
τὸ , 

γί; 
ἃ a \ € , VW ey ΄ " 

ey yap ἢ συμμετρία χαὶ SY ἢ ἄνι- 

΄ =~ ΄ =e ΣΥΝ \ pees! ΄ 

TOTOS, φησιν, SO OY τὰ oT KLVOUUEVE 

σεληνιαχῆς σφαίρας ἐστ τιν 6 ἄνω 40 
b) ΄ ε > \ 

τῶν ἐναντίων TOTWMY ὦ ουρᾶνης 
\ rad — on~ δ. \ oO.’ 

τὸ πῦρ τῷ DOATL, χᾶν UT χαῦὸ 
΄ \ > > ΄ 

TOLOTH TAS τὰς ἐναντίας SVAVTLE 

t- 45 

79a 

ἐναντίοι (οὔτε 14 

~ vx a he, , qq? 

TOV ELGODS τὴς ἐναντιώσεως, χαὶλ ὦ 
> ΄ ΡΖ ” " c v ΄ - 

ξναντιῶὼν υξταβηλη" “GY γὰρ Ο ἄνῷ TOTOS τῷ 

-σ- ΠΑ 

ἜΞΕ Sis ἄλληλα 2 

αλλὰ 

> ~ 

ε ἐν τοῖς τό- to 

΄ , wv 

6 χάτω ἄνω), 
) μὴ 5 Ἁ ’ ~ , ‘ ow 

ET αὐτοὺς χινηουμξενα ταυτὰ ἔστιν TA OUTWS 

>. ” δὶ ew > ~ \ uv 
Οἱ χᾶν ἕν τῷ ουράνῳ TO αν 

i "εταβάλλ 
ε 

rs 
, 

τοιοῦτον ἐναντίην. ὅτε χαὶ 

περιέχον- 

᾿Αριστοτέλους ἅτε 

αὐτὸς 
Ἃ iy ~ 

τύπου αἀπόδοσις 7 λέγουσα TO esta TAU 

» ΄Ν Ἁ ~ 

τελέως ἀποδέδοται παρὰ τοῦ 

χυρτόν. φησί, χαὶ χοῖλον ὡς 10 
τῆν τὸ : ; 

Tl, ἐπεὶ wy aet BESS χαὶ 
a 2 

τὴς © ἐπιφανείας χοΐλου υὴ ὄντος, ὅταν 
Sei ae oe ee 
ἐπὶ τῶν τῶν ἔνδοϑεν υὲν χοηί- en 

OR 

Ἁ 5 

τὸ ὀρόφων 
‘ 

v ΄ 5» \ l4 4 ~ 

OUTE WS είς KAt στέρησις" TOUT 4S γάρ, 15 

~ ce Pe a ΄ ἜΣΑΝ > = a \ ΄ ΄ 

ὡς SOLAEY, O TPOTETHS οὗτος, ὁτι χαὶ Ἢ στέρησις 
β δ. 

tO 
~~ 

i 
on ᾿ ΄ > ~ 

ἕξιν χαὶ στέρησιν ἀντιχεῖσϑαι: 

χαὶ χοΐλων διὰ 

ἀλλ᾽ 

hate \ Ἃ oe \ \ 

πῶς γὰρ ἂν ἔλεγε TO χυρτὸν 
Ὁ ἂν ε 
OUTS Ws 

Ke 

ἀσυυ.- 

kK? 
wa 
000 

D ex αὐτὸς 2 τὸ (alt.)] corr. 

ἀλλήλοις] ἄλλοις ς 

1 litt. E 12 τῷ] 

τῷ 
' 

9 

AE: 

πάλιν Ὁ 

E2 A ie SS } 
τῇ corr. 13 ἐναντίως 

E: corr. E? ἐστὶ Ὁ 14 ποιότητας τὰς Om. c ἐναντίας] comp. ambig. E 

ἐναντία (sc. τὸ πῦρ xal τὸ ὕδωρ) ABDE: ἐναντίον E%e 15 ἐστὶ BDe: ν eras. E 

15. 10 γίγνεται E 16 ὁ] supraser. B τῷ] mut. in τὸ A! 17 τόπῳ 

om. D ἀλλήλους B 18 ee ΗΕ ἄνω χάτω Β, sed corr. 

19 αὐτοῖς E ταὐτὰ E: corr. ἘΣ ἐστιν] ἐστι BD: γὰρ Ec 20 μεταβαλλεῖν J 

μεταβαλλεῖν B 610 — ἄλληλα (22) om. Ee ary μεταβαλλεῖν A: μεταβαλεῖν B 

23 οὗτος om. B τὸ] τοῦ A 27 post ὅταν lac. 11 litt. Β 28 zai] corr. ex 

nxata EK? 30 προτελὴς B 31 ἐστι] seq. ras. 1 litt. Καὶ τὸ χοῖλον Ὁ 

32 ποιότητα Β 
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χατάφασις, φησί, χαὶ ἀπόφασις. λείπεται οὖν ὡς ἐναντία ἀντιχεῖσϑαι τὸ 79. 

χοῖλον χαὶ τὸ χυρτόν. “el οὖν ταῦτα, φησί, τοῦ οὐρανίου σώματος ποιό- 91 

τητές τινές εἰσιν ἣ πάϑη. δεχτικόν ἐστι τῶν ἐναντίων τὸ οὐράνιον, ὥστε 
χαὶ φϑορᾶς χαὶ γενέσεως. ἄρα οὐχὶ χἀνταῦϑα φαίνεται παντελῶς παρ- 

5 αἀλλάττων οὗτος τοῦ τῶν εἰρημένων σχοποῦ; πρῶτον μὲν ὅτι τοῦ ᾽Αρι- 3 
+ \ ~ ‘ \ " > ee | ~ , q? n ΄ rf 

στοτέλους τὸ χοΐλον χαὶ τὸ χυρτὸν ἐπὶ γραμμῆς λαβόντος, xa ἣν ἢ χύ- 
χλῳ χίνησις γίνεται (κατὰ γραμμὴν γὰρ πᾶσα eS ἐπιτελεῖται). οὗτος 

a7 
ὡς ἐπὶ στερεοῦ ἔλαβε λέγων μὴ ἐνὸ Ps Ἰραμμὴν χα" ποτ ἄνξυ 

a” 

σῴώματως εἶναι. ἀλλὰ πᾶσαν φυσιχὴν γραμμὴν ἐν σώματι τὸ εἶναι ἔχειν" 

10 ἐν ἄλλῳ ὃὲ χαὶ ἄλλῳ τοῦ σφαιριχοῦ σώματος πέρατι τὸ xOthOV ed aoe 

χαὶ τὸ χυρτόν᾽ χαὶ διὰ τοῦτο xal τῷ ᾿Δλεξανδρῳ μέμφεται εἰπόντι, ὅτι, 
" » > \ > 

εἴπερ εἴη ἐναντίον τὸ xnthoy τῷ χυρτῷ ἐπὶ μιᾶς γραμμῆς ϑεωρούμενον, 

αὐτὴ ἂν εἴη ἑαυτῇ ἐναντία ἢ γραμμή. κχαίτοι εἰ τὸ χοῖλον χαὶ τὸ ἐς 
ecules ry \ " - “ ve ΄ ΄ oa 

6 ᾿Αριστοτέλης χατὰ thy διάστασιν ἔλαβε, xad’ ἣν ἢ χύχλῳ ὩΣ yive- 85 
‘ sv or aes σ ~ \ (ot > ed n a 

15 tat, ἀπλατὴς ὃὲ αὕτη. δῆλον, Ott χαλῶς xat ὁ ᾿Αλέξανδρος εἴρηχεν. οὐ 
Ἁ \ , ~ 4 \ ~ wv nts] lp . v e323 

γὰρ περὶ τούτου τοῦ xothov χαὶ χυρτοῦ οὔτε ὁ ᾿Αλέξανδρος οὔτε ὁ ᾽Αρι- 
~ wy wv , ~ ~ 

στοτέλης εἰρήχασι τοῦ ἐν ἄλλῳ χαὶ ἄλλῳ πέρατι τοῦ σφαιριχοῦ σώματος 
7 " ~ ~ ~ ΄ "J 

ὄντος, ἀλλὰ τῶν ἐν τῇ γραμμιχῇ διαστάσει, xa? ἣν ἢ χύχλῳ χίνησις 40 
. ~ >I Ἂν Vv ws 

ἐπιτελεῖται. “dv τὸ χοῖλον ὃὲ χαὶ τὸ χυρτὸν 6 οὐρανὸς ἔχῃ ἐν ἄλλῳ χαὶ 
» ~ 344. Vv 

20 ἄλλῳ πέρατι τοῦ σφαιριχοῦ σώματος, χαὶ ἐναντία ταῦτα ἀλλήλοις ἔχει χαὶ 
ws ~ >) ~ , 

ἄλλας ἐν ἑαυτῷ πολλὰς ἐναντιώσεις" xal γὰρ χίνησις ἐν αὐτῷ χαὶ στάσις 
la ΄ " 

yal τὸ περιττὸν χαὶ τὸ ἄρτιον χαὶ ταυτότης χαὶ ἑτερότης χαὶ ἕν χαὶ 45 

πολλὰ χαὶ ἄλλα μυρία τοιαῦτα. ἀλλὰ πρῶτον μὲν τὸ χοῖλον χαὶ τὸ 7Hb 
\ > wy 5 ‘ ve Vv ~ - - bet ΄ Ἃ 

χυρτὸν ἐν ἄλλῳ χαὶ ἄλλῳ τ ὄντα πῶς οἷα τε oe ἀλλήλοις 4 

25 δρᾶν εἰς ἄλληλα ἢ πάσχειν Ox ἀλλήλων, ὥστε γενέσεως 7 Dunes γέ a0 

> 

| 

σϑαι αἴτια μεταβάλλοντα ets ἄλληλα; ἔπειτα ἐννοεῖν χρή, ὅτι, ὅπου μὲν ὅ 

ἡένεσις χαὶ φϑορά, πάντως εἶναι χρὴ τὰ ἐναντία, ἐξ ὧν ἣ γένεσις χαὶ εἰς 

ἃ 7 φϑορά, οὐχ ὅπου δέ ἐστιν ἐναντία, ἐχεῖ πάντως γένεσίς ἐστι χαὶ 
φϑορά: οὐ γὰρ πάντα τὰ ἐναντία Gpav εἰς ἄλληλα χαὶ πάσχειν ὑπ᾽ ἀλλή- 

80 λὼν πέφυχεν οὕτως ὡς χαὶ μεταβάλλειν εἰς eS ἀλλ ἐχεῖνα μόνα τὰ 10 

χατὰ τὰς δραστιχὰς χαὶ παϑητιχὰς ποιότητας ϑεωρούμενα, τουτέστι ϑερμό- 
THTAS, Ψυχρότητας. ξηρύτητας. ὑγρότητας χαὶ τὰς ταύταις συνεδρευούσας, 

λευχότητας, μελανότητας, γλυχύτητας, πιχρότητας, χουφότητας, βαρύτητας 
χαὶ τὰ τοιαῦτα" χατὰ γὰρ τὴν τούτων εἰς ἄλληλα μεταβολὴν χαὶ τὰ ἄλλα 15 τ 

\ 
ι ς on 

Ψ i“ > \ ~ 5 7 \ \ αἱ \ \ 

EVAYTLA, οἷόν TO χοῖλον χαὶ TO χυρτόν, St τύχοι. χαὶ TO περιττὸν χαι τὸ 

1 χατάφασις Bb, comp. A: χατάφασιν DE: χατὰ φάσιν ec ἀπόφασις Bb: ἀπόφασιν 

ADEc 3 οὐράνιον σῶμα D 0 χαὶ τὸ] χαὶ D 7 γίνεται κίνησις D 9 ἀλλὰ -- 

εἶναι] add, Ὁ" 10 παράτι E: corr. E? 11 ὅτι om. D 13 ἐναντία αὑτῇ Ὁ 

14. 15 γίγνεται E 16 χαὶ] καὶ τοῦ Ke ὃ (pr.) om. ὁ 19 ἔχει A, sed 
cour. 20 ἐναντία --- πολλὰς (21)] add. E? ἔχῃ D 24 συμβαλλεῖν A 

25. 26 γίγνεσθαι E: γενέσϑαι Ὁ 26 post αἴτια del. ἃ E ὅτι om. ¢ 27 χρὴ 

elvat D 30 μεταβαλλεῖν A: μεταβαλεῖν B 91 xat παϑητιχὰς om. Ee 
» 91. 32 ϑερμότητα Ψυχρότητα B 2 ξηρότητας om. B ὑγρότητα Β 



| 

qn 

10 

30 αὐτὸ μὲν οὐχ ἔστι γένεσις ἢ φϑορά, τῶν ὃὲ γινομένων χαὶ φϑειρομένων 

ἐστὶν ἴδια" τὸ μὲν γὰρ χοῦφόν ἐστι, τὸ ὃὲ βαρύ, ταῦτα δὲ ϑερμὰ χαὶ ψυ- 

χρὰ καὶ ξηρὰ χαὶ ὕγρά, οἷς ἣ γένεσις ἕπεται χαὶ ἢ φϑορὰ διὰ τὴν εἰς 10 

ἄλληλα περὶ τὸ αὐτὸ Beier μεταβολήν. τάχα δὲ χαὶ αὐταὶ ai ἐπὶ 

τὸ ἄνω χαὶ ἐπὶ τὸ χάτω χινήσεις γενέσεις πώς εἰσιν χαὶ φϑοραί, εἴπερ τὸ 

2 ἐξήρτηται Β 3 ποιότητος AB 3. 4 ἐξήρτηται B 4 τούτῳ ADE: τοῦτο 

BE?c εἶχέ BDE?c 5 μεταβαλλεῖν A: μεταβαλεῖν B Ὁ αὐτὸ] corr. 

ex αὐτῷ E? 8 ἑαυτὰ om. ὁ 9 ἡ om. Ee 13 ἔχον] corr. ex ἔχων ἘΞ 

συνάγοι Ὁ": comp. A: συνάγει BE pév] mut. in ye E*: ye ὁ 14 μετέ- 

χον Β θατέρων E 15 φαίη ὁ φϑαρτὸν b: corr. ex ἄφϑαρτον D: 

ἄφϑαρτον ABE ἐπεὶ] ἐπεὶ διότι ὁ 11 ἔτι] ἔστι Β 23 μετέχον B 

24 καὶ φϑαρτὸν om. ec 25 ἄλληλα om. AB 26 δὲ] γὰρ AB 26. 27 ἐναν- 

τίον D 27 ἐχείνῳ Ἐς τὸ om. Ee 29 ἄλληλα] εἰς ἄλληλα Ἐς 

ol γὰρ] supraser. 1" ϑερμὰ] -μὰ in ras. B 33 αὗται DE« 

SIMPLICII IN L. DE CAELO 1 4 [Arist. p. 27127] 1 ~~ (0 

v \ > al \ > \ ΄ el τ ε a 

ἄρτιον, τὴν εἰς ἄλληλα με το σὴν ἴσχει, ὥσπερ χαὶ αὐταὶ αἱ οὐσίαι, ὡς 79> 
> y ΄ ef) τῷ Ἢ ᾿ 

εἴρηται πρότερον. ει τοίνυν ἐχείνης ἐξήρηται τὴς ἐναντιώσεως [4] οὐρανὸς 

~ \ \ \ ‘ Ul , see 

τῆς κατὰ τὰς δραστιχὰς χαὶ παϑητιχὰς ποιότητας, εἰχύτως γενέσεως ἐξῃ- 

ρηται χαὶ φϑορᾶς. xat τούτῳ δὲ ἄξιον ἐφιστάνειν, ὅτ', εἴπερ εἶχέν τι 
> ( \ Ὁ a > > ~ Ve ~ 5 ~ 

ἐναντίον ὁ abpavos ὡς μεταβάλλειν εἰς ἐχεῖνο, ἔξω τῆς οὐσίας αὐτοῦ τὸ 
ν Ἃ > > ~ 5 5 5 » ” mon 

évavtiny ἂν ἣν ἐχεῖνο χαὶ οὐχ ἐν adt: οὐ γὰρ ἂν ἔφϑειρεν αὐτὸ συστα- 
» 

τιχὸν ὑπάρχον αὐτοῦ. τοιγαροῦν χαὶ τοῦ ὑπὸ σελήνην μέρη ὄντα τὰ ἐναντία 

μάχεται μὲν ἀλλήλοις χαὶ υεταβάλλει εἰς ἑαυτὰ ἄλληλα, τὸ GE ὅλον γενη- 

τὸν GU αὐτὸ τοῦτο αἰδιόν ἐστι, διότι ἢ ἄλλου φϑορὰ ἄλλου πάντως γένε- 

ois ἐστιν’ ὥστε ὃ τὸν ᾿Αριστοτέλους λόγον ἐλέγξαι ee vos δειχνύτω τι 
v \ > \ > ΄ ΡῚ \ ε ~ 5 ΄ 4 3 

EY OVTA, TOY GUOKVOY EVAVTLOV EXTOC EAVTOV, “OY υὴ χατὰ τὴν OUVOLAVY, AAA 
\ \ > > ~ , ΄ v ~ " , ΄ - vn ΄ 

χατὰ TAS EY αὐτῷ TOLOTH TAS, ὡς ξχει τὸ TUP ἐνάντιον ξαυτῷ τὸ DOWD ὡς 
> , v , δ > \ >>\ ” \ ΄ 7 eels \ « 

EVAVILAS SYOV TOLOTY TAS. ETEL OVOEY ἂν σοφὴν συνάγοι Λεγῶν" St ἕν χαὶ)- 
4 “ ’ ἊΝ 

WETSYELY ἡ 0 φήτερὼν ἢ 

\ > \ f. > \ \ \ 

ξιναι TO μετέχον. ξπει χα' τὸ 

. ~ >] , c - , 5 ΄ 

όλου τὸ TWY EVAVTLWY οποηιώνουν ὕατέρου σαπὴ- 

Ne 2 τ , ~ \ ¢ 
OELGLY ELVAL φασι TOU γενητὸν χαὶ ova 

-- 5 τῷἭ 

Aa [ὩΣ x 

ι OSXTLXOY, Me ad 

Ξ ᾧ 
οὐράνιον σῶμα τῆς χατὰ τὸ χοηῖλον χαὶ χυρτὸν ἐναντιώσεώς ἐσ 

ι 
a\ \ A ~ ~ 5 ~ , ~ 5 , ‘ τ 

δὲ χαὶ τὸ χοῖλον τῆς σεληνιαχῆς σφαίρας τῶν ἐναντίων τόπων ἐστὶν 
σ μὴ ν᾿ x > \ 5 x 

ὃ ἕτερος, χαὶ tov οὐρανὸν γενητὸν εἶναι χαὶ φϑαρτὸν λεγέτωσαν εἰ 62 μὴ 
~ / 3 γι ~ 7 

πᾶσα ἐναντίωσις γενέσεώς ἐστιν αἰτία χαὶ φϑορᾶς τοῖς σώμασιν, ὥσπερ 
΄ οὐὸὲ τὸ χατὰ τόπον ἐναντίως ἄνω ἣ χάτω χινεῖσϑαι γένεσις ἡ φϑορὰ 

τυγχάνει, οὐδὲ ἄρα τὰ τῶν ἐναντίων χατὰ τόπον χινήσεων ἐστερημένα Or’ 

αὐτό YE τοῦτο μόνον χαὶ γενέσεως χαὶ φϑορᾶς ἐστέρηται. χαὶ γὰρ τὸ 

υὲν ἀμφοτέρων ἅμα τῶν ἐναντίων μετέχειν, ὡς ὃ οὐρανὸς τοῦ χοίλου χαὶ 
“- ΕῚ Ὑ - > ΄ 

χυρτοῦ, οὐχ ἔστι δειχτιχὸν τοῦ γενητὸν χαὶ φϑαρτὸν εἶναι τὰ γὰρ δυνά- , i Sie 

20 

or 
=e 

30 

3D 

40 

45 

υενα συνυπάρχειν ἐναντία OD μάχεται PESOS οὐὸὲξ ἀναιρεῖ ἄλληλα χαὶ 80a 
-- ‘ ~ > Vv , , ~ Ψ 

διὰ τοῦτο οὐχ ἔστι γενέσεως χαὶ φϑορᾶς αἴτια: τὸ ὃὲ ϑαάτερον τῶν ἐναν- 
‘ ΄ v ‘ " ΄ ͵ > ΄ ΤΡ 5 , 

ἰὼν SYOVY χαι KOLVOV UTOXSLU.EVOY πρὸς ἔχξεινο TO TOV STEPOV EVAVTLOD μετ- A 

ἣ , ~ , = Ἁ { oh 2 = Pe τ A ~ =] al. Sees a ΄ = 

eyov TOUTO γενέσεως χαὶ φϑορᾶς εστι OEXTLXOY TWY EVAVTLWY περὶ EY ὕὉπο- 

’ wv 5 , \ aN ‘\ , » μι ¢ ~ { 

χείμενον ἄλληλα μεταβαλλόντων. τὸ OF χατὰ τόπον ἄνω ἣ χάτω χινεῖσϑαι 

d+ εἰσι BDEc 

5] 

νυ 



~ 

6 

ἐπὶ τὸ ἄνω χαὶ ἢ TUO ἷ 
- " . f)_~ 5 / 

τῶν ἀπηλαβεῖν SOLE 

χαὶς χαὶ παϑητιχαῖς elder 

τοπιχὴν χίνησιν διὰ 

χαὶ βαρύτητα, ἀληϑὲς 
ε , 
ὑπερξ ξ ' 

‘ Ld ’ 

TAS TROLOTH TAS τηιαυτὴς ἐναντιώ σεως: 

? ‘ad ‘ ‘ \ 

OUTWS AAL τὰς nee a 
‘ 

. 
68 ἐναντία χίνησις, f 

v ΄ 

10 ὅτι ὀρ)ῶς εοιχὲν Ἢ 

εναντιων" ἐν ἐναν 

, , " ΄ 

χειμξνὴν μαχομέξνηις, q {EY 

Ὁ Ἁ δ» ¢ 

Ootws μὲν οὖν 6 
ee ~ , 

TLASYOVTAS τῷ πρώτῳ 

΄ 
προξιρη μξνὼν ἔχηντο Ss 

’ ΄ A led 

τίων τόπων, χαὶ ὅτι 

ἢ πλείστη διάστασις 

διάστασ 
΄ / 

ts WMPLOUcvoy 

τρεῖται: αὕτη γὰρ 

ἐραται 
Ἁ 

υγνύμεναι χαὶ 

διάστασις 

A χαὶ B, 
2A ΄ aN 
ξᾶν ws Ci 

χαὶ διὰ 
΄ 

᾿Αριστοτέλους ἐξ ἄναμφ 

παραχοὶ. ovv@y τὸ t 
TN 7 ~ ΄ 5 

Coy uahhoy ἥπερ σπουδάζων τοις τηιηῦτοις ἐπ τιχειρήμασιν 

χρηται᾽. χαὶ δῆλον. 
- Q 7 ΄ , -Ξ 

λουϑίαν ηἸούμενης, 

Vv 

. 5 ~ v Ve 

πολλοῦ GY τινος αξιης 

παράφρασιν τῆς 
, 

di 

5 
- - yqow, ἵνα 

» 
“: 

. , 

OLOEWMS 

9 1: 2 

corr. 

12 ἐστ 

16 

90 

2 

2 αὐτῶν Ee 

8 οὕτω BD 

D 

sete AB 

γὰρ] ABe 

A] πρώτου Ke 

BDEe 

om. 

om. 7, om. 

εἰσὶ 
4 > , 

χαὶ ἐστί] 

2 23 

24 αὕτη] αὐτὴ 

οἱ om. 

οὕτω BD 
eg 

σοφῶς E: 

AB οἱ 

ται Ὁ 

34 A 
5 - 
OOZEL 

SIMPLICIL IN 

μενα. 

τὴ 

, ‘ 

PS/OVTA πάντως χα! 

EVAVTLAS 

\ 

φάσις TO 
΄ 

4 Ἁ Ἁ ~~ , os 

χαὶ πρὸς τὸν δεύτερον ὑπαντᾷ λό: γον. 

5S Y 

ἐναντίοι 

Vv 

ἔχουσα 
Ἷ 

υἱα 

ἐχουσῶν. 

διὰ τοῦτο ἀόριστοι χαὶ διὰ τοῦτο τὴν μεταξὺ 
΄ ’ 

διάστασιν οὐχ ὁρίζουσιν. 

αὕτη. 

τοῦτο 
\ ἐξ 

περιφέρξειας AGL μὴ 
‘ " ‘ 

/ 

PaUsvats 

xs ss. σπουδὴν δὲ 

>; f . 

Δριστοτέλους λέξεως, 

ποιότησιν E, v eras. 

φορὰς Ὃ: 

BDEc 

ee 

L. DE CAELO 14 [Arist. p. 271427] 

a πὸ abe Sine ak εὐλι οι ΕἾΝ ie Ἶ τὸ χάτω χινοῦνται τὸ εἰλιχρινὲς εἶδος ξαυ- 80a 

toby τὰ ταῖς ἐναντίαις ποιότησι ταῖς ὄραστι- 15 e [- 

» , v , ‘ 

OTOLOOUS να CVAVTLAV cyst πάντως LATS φύσιν τὴν 

οὐσίαν ἐχείναις συνδιῃρῆσϑαι τὴν χουφότητα 
- 

εἰπεῖν, ὅτι τὰ τῶν ἐναντίων χατὰ τόπον χινήσεων ι 

5 
“»"ὔ, { ~ a 2 ‘ ~ ‘ 

ems ἐξήρηται xat φϑορᾶς, διότι χαὶ τῆς χατὰ 20 

διὸ χαὶ ᾿Αριστοτέλης τῶν ἐναντίων 
=~. εἶπεν χα χύχλῳ φορᾷ μή ἐστιν 

ἐναντίον: χαὶ ἐπήγαγεν, 
δ “» Fe > ~ = 

ὙΠ τὴν ἐσεσ πὶ ἀγένητον ἐξελέσθαι: ex τῶν 50 
~ . 4 ~ 

τίοις Yap, τοῖς τοιούτοις δηλονότι τοῖς περὶ ἕν ὕπο- 
ἐστι χαὶ ἢ toga. 

> ΄ ‘ . ‘ ΄ ᾿ > 

οὗτος μάτην τοὺς πολλοὺς λόγους τοὺς ἀν- χρηστὸς 
~ 5 Vs asf σ 

τῶν ἐπιχε ετρημαάτων συνεγραψεν" LOWUEY GE, OTIS 30 
΄ “ ~ 

τοῦ τοίνυν ᾿Αριστοτέλους ἐχ τῶν 

ὅτι ἐναντίαι ΤΩΣ τόπον εἰσὶν χινήσεις τ ἀπὸ ἐναν- 

χ 
' » en ΄ ~ . A σ 

τόποι εἰσὶν οἱ πλεῖστον διεστηχότ τες. UAL οτι 

\ 

Φ 

ὡρισμένη ἐστὶν ὥσπερ χαὶ ἢ ἐλαχίστη, χαὶ ὅτι πᾶσα 

ποσὸν UETUED τῶν διαστάσεων εὐϑεία με- t 
2 / 

ξεστ ι, 

τῇ 
‘ 

χαὶ ὥρισυ. ένη διότι 7 aha; (ot "a ἐστὶ τῶν τὰ 

at δὲ πο λιοο ΠῚ αἴ ἐπὶ τὰ αὐτὰ σημεῖα 

τοῦ Α 

χαὶ διὰ τοῦτο χατ᾽ ἐχείνας οὐχ ἔστιν ἢ 40 
~ 5 

χαὶ διὰ τοῦτο οὐχ εἰσὶν ἐναντίοι Of τόποι Ot TOD 
\ > 

σιν 
« 
ξ 

>] 5 ΄ ΄ “5 \ ~ / \ it ΄ 

οὐχ ἐναντίαι αἱ ἀπὸ τοῦ A χαὶ B χινήσεις, 
΄ " aC 4 , ~ Ἂ» ~ - 

ὡς ἐπ᾽ εὐϑείας γίνωνται: ταῦτα οὖν τοῦ 45 

οιλέ) 
5 ΄ > 

των λημμάτων συναγαγόντος οὗτος μὴ 
cc 

‘ed 

OUTWS 

“πάνυ tevabuann,” et φησίν μὴ παί- SOb 
΄ , ΄ 

φιλόσοφος χέ- 
Ω ΄ικ x ~ , > 

ὅτι παιδιὰν μὲν THY οὕτως ἀχριβῆ τῶν λύγων axo- 
‘ 

τας 

παρα αϑέμ 

οἰχείας By ea ὧν ἀχουσόμεϊ)α. 

-- LEY 

‘AZ 

GALVOLTO. vos γὰρ πρῶτον τὴν Θεμιστίηυ 

εἰ 
et τα χαὶ τὴν BiefovBpan τοῦ ete 

χαὶ ταύτῃ δοχῇ σοφός, xa ἑχατέραν ἐλέγχειν τὴν 

4. συνδιηρεῖσϑαι E 5 τόπων E, sed 

φϑορὰς ABDE(?)e εἶπε BDEc 

13 οὕτω BD 14 ὅπως) τὸ πῶς E: πῶς ἐ 

ἀπὸ] ἀπὸ τῶν Β 19 τῇ] supraser. Ὁ 

1 litt. E 

χαὶ om. AB 

AB: 

D 

φϑορᾷ E 

5 

seq. ras. ἡ] del. ΕΞ: om. ὁ 

B] τοῦ Β Ὁ: 
-ίοι οἱ τόποι οἱ τοῦ] 

D! 

᾿Αφροδισιέως De 

ὁρίζουσι 
D! 

20 ylvov- 

δευτέρου Ee 

D 

25 διὰ --- ἐναντίαι] 

αὐτῶν ras. 

ras. 

oo ΠῚ 

Vo, ὦ" ὧν) ὧν εἰ B 

corr. ἘΦ 
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77 

iapeaeoxesions δόξαν Ἐροκίθεται: χαὶ δὴ τοῦ Θεμιστίου τοὺς λέγοντας τὰς 80» 
» > x ~ 

ἐπὶ sale περιφερείας ἐναντίας εἶναι εἰς ἄτοπον ἀπάγεσϑαι λέγοντος τὸ μιᾷ 

({ ἀπείρους ἀντιτιϑέναι, διότι ἀπειροί εἰσιν at περὶ τὰ A B γραφόμεναι πε- 
» | , , > . Sy \ /, ~ = .2 5 / 5» 

ριῴέρξιαι, OUTOS OlLATAtlet τὸν λόγον ταις ATSLVOLS χινησεσιν ATELGOUS SVAY- 

σι τίας εἶναι λέγων" xa? Exdotyy γὰρ τῶν ἀπείρων περιφερειῶν δύο λέγει 
χινήσεις ἐναντίας ἀλλήλαις χαὶ οὐχ ἐφιστάνει τέως, ὅτι. εἴπερ ἐναντίαι χι- 
νήσεις εἰσὶν αἱ ἀπὸ τῶν ἐναντίων τόπων, τῇ μιᾷ χινήσει τῇ ἀπὸ τοῦ A 

ἑχάστη τῶν ἀπὸ τοῦ B ἀπείρων ὀνανπία ἔσται: ὥστε χαὶ ἄπειροι, χαὶ 

ἀχηϑὴς ὃ τοῦ Θεμιστίου λόγος. δεύτερον δὲ ἐπάγει τῷ λόγῳ τό, χἂν 
10 ἄπειροί εἰσιν αἱ ἐπὶ τῶν A Β νης. ρειαι, ἀλλ οὖν ὁμοειδεῖς ἀλλήλαις 

3 \ \ = \ > Ἁ ἊΝ / id ~ ΄ 

εἶναι χαὶ διὰ τοῦτο τὰς ἀπὸ τοῦ A πάσας ὡς μίαν ταῖς ἀπὸ τοῦ Β ὡς 

μιᾷ ἀντιχεῖσϑαι. εἶτα χαὶ παραδείγματα τ eM: παρατιϑέμενος “ϑαυ- 
a » Sa ες ~ > ~> \ Sian \ \ ? >Q.~ =F, 

μαάζω φησί ᾿ πῶς οὐ συνεῖδε τὸ αὐτὸ χαὶ ἐπὶ τῶν xat εὐϑεῖαν χινή- 

σεων συμβαῖνον: ἑνὸς γὰρ ὄντος τοῦ χέντρου τοῦ παντός, ἐφ᾽ ὃ τὰ βαρέα 

15 πάντα φέρεται, οὐχ εἰς ἕν σημεῖον ἀπὸ τοῦ χέντρου ἐπὶ τὸ πέριξ χινού- 

μενα τὰ χοῦφα τελευτᾷ, GAN εἰς ἄπειρα. χαὶ διαγράμματα Toa ipew ἐν 
τούτοις ἀπειροχάλως οὐχ ὀχνεῖ χέντρον τοῦ παντὸς χαὶ τὸν πέριξ χύχλον 

χαὶ τὰς ἀπὸ τοῦ χέντρου τυπῶν ὃ μὴ δυνηϑεὶς πάλιν τὸ αὐτὸ συνιδεῖν, 
ὅπερ αὐτῷ χαὶ πρότερον τῆς ἀγνοίας γέγονεν αἴτιον, τὸ ἐναντίας εἶναι 

20 χινήσεις τὰς ἀπὸ ἐναντίων τόπων, ἐναντίους δὲ εἶναι τόπους τοὺς πλεῖστον 
ἀλλήλων διεστηχότας, τούτους GE ὡρισμένους εἶναι χαὶ ὡρισμένην ἔχειν 
τὴν μεταξὺ διάστασιν. εἰ γὰρ ταῦτα ἐνόησεν οὗτος, οὐχ ἂν ἐθαύμαζε, 
πῶς eee Ie ὃ ταῦτα ἐναργέστατα ὄντα προαξιώσας οὐ συνεῖδε τὸ 
αὐτὸ συμβαῖνον ἐπὶ τῶν κατ᾽ εὐϑεῖαν χινήσεων, ὅπερ ἐπὶ τῶν π τ pep εἐρειῶν. 

25 οὐδὲ γὰρ τὸ αὐτὸ συμβαίνει. εἴπερ ἐπὶ μὲν τῶν ἐκ τοῦ χέντρου ἴσων od- 
σῶν πασῶν ὥρισται τὸ μεταξὺ τοῦ ἄνω χαὶ χάτω διάστημα τὸ πλεῖστον 

Se ν ἐν τῇ διαστάσει ταύτῃ, χαὶ δ'ὰ τοῦτο πάντα τὰ ἐν as π 
\ 

ἐξ ἑνὸς τοῦ ἄνω τόπου ἀντίχειται πρὸς τὸν χάτω" αἱ ay ra [0] 
rae 

> > 
On oO [0] - 2 ὑπ Ὡ τ- 

εταξὺ τοῦ A χαὶ Β ἄνισοι οὖσαι ἄνισα ποιοῦσαι τὰ ee τοῦ A χαὶ Β. 
᾿ 

4 5 , \ , X 

11 

15 

20 

o- 
“0 

30 

55 

40 

30 διαστήματα οὐχέτι χατὰ πάσας τὸ πλεῖστον διεστηχέναι | ποιοῦσι tov A 811 

τόπον ἀπὸ τοῦ Β τόπου, ὥστε οὐδὲ ἐναντίοι εἰσίν, εἴπερ μὴ μίαν χαὶ 

ὡρισμένην ἔχουσι τὴν πλείστην πρὸς ἀλλήλους διάστασιν. τούτοις δὲ μὴ 

ὶ τῶν εὐϑειῶν 
ἀχολουϑεῖν φησιν ἥπερ ἐπὶ τῶν περιφερειῶν διὰ τὸ τὰς μὲν τῶν περιφε- 

35 ρειῶν ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτὸ οὔσας συγγενεῖς εἶναι χαὶ ὁμοειδεῖς, 

παραχολουϑῶν οὗτος χαὶ πολλῷ εὐλογώτερον τὸ ἄτοπον ἐπ 

2 τὸ] τῷ Ὁ ὃ γραφόμενα E 5 περιφερειῶν) add. ἘΞ λέγειν E 

8 ἑχάτη B: corr. mg. ἄπειροι E?: αἱ ἄπειροι ABDE 10 ἐπὶ] ἀπὸ ΑΒ ἀλλή- 
λοις E 18 συνεῖδεν E: corr. E? 14 τοῦ χέντρου] bis Ὁ ὃ] ᾧ E 

15 οὐχ A πέριξ] in ras. E 16 ἄπειρον Ὁ 18 τὰς ΑΒ: πάντας DEc 

19 αὐτὸ E: corr. E? πὶ τῆς B 20 ἀπὸ τῶν Β 22 ἐνενόησεν c 23 6 

"᾿Δριστοτέλης Ec 6 om. D συνεῖδεν ἘΣ: corr. E? 24 ἐπὶ] καὶ ἐπὶ Ὁ 

ἐπὶ] χαὶ ἐπὶ D 20 πασῶν om. c διαστήματος Β 29 Β (pr.)] τοῦ B*Ec 

ποιοῦσι c 30 ποιοῦσαι Ec 31 τόπον om. B B] corr. ex δευτέῤρου E? 
35 συγγενεῖς] alt..y e corr. ἘΠ 

Comment. Arist. VII Simpl. de Caelo. 12 
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εὐθειῶν χἂν ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ. GAN οὐχ ἐπὶ τὸ αὐτό: ὥστε 581" 
= ee ee ἜΝ 2 By v 7s ~ ~ 

τῶν εὐθειῶν μᾶλλον are ipat ἑνὶ ἐναντίαι ἥπερ ἐπὶ τῶν περιφερειῶν. 
= τῶν εἰρημένων, ὅτι ἐπὶ μὲν τῶν εὐθειῶν τὸ ἄνω πᾶν ὡς Ev 10 

.] - , ΄ " , 

αὐτὴν διάστασιν τοῦ χάτω διεστὸς ὡς πρὸς Ev τὸ χάτω avtixertat, 

περιφερειῶν διάφορα τὰ τῶν διαστάσεων εἴδη ἐχουσῶν οὔτε 
4 5 ta 7 > ¢ 3 \ ~ 

ν εἶδός ἐστιν, ὡς οἴεται, οὔτε ὅλως ἐναντιότης χατ᾽ αὐτὰς τοῦ A πρὸς 

τὸ B. TOD 

\ Ἁ 

TOS τὸ μὴ ξ 

+5 

TO ἀπείρους 

διάφορα ἐχούσας τὰ διαστήματα, οὗτος πάλιν μαχρὰ 

is 

στὴν ἀλλήλων διεστηχέναι τὸ A τοῦ Β χατὰ τὴ 

~ > \ ~ ~ 5 ~ ἢ 

τῷ ἀπὸ τῶν γεωμετριχῶν ἀρχῶν τὰ περὶ τὴν φύσιν ἀπο 

eres / ~ 5 rd 

ὃὲ ᾿Αλεξάνδρου προσφυξστερον εἰς τοῦτο τὸν λό: γον geen sco) 15 

ἵναι ὅλως ἐναντίας τὰς ἐπὶ τῆς περιφεροῦς διὰ τὸ μὴ πλεῖ- 

ν περιφέρειαν, ὡς δηλοῖ 

δυνατὸν εἶναι γράφειν περιφερξίας ἐπὶ τὸ Α χαὶ Β σημεῖον 
> ἢ 

- lA 

ρλυαρεῖ μεμφόμενος 20 
‘ 

ειχνύειν πει- = 

« 5 ~ ~ v , 

ρᾶσϑαι. “τὸ yap ἀπὸ τῶν αὐτῶν σημείων ἐπ᾽ ἄπειρον, AS, γράφειν 
΄ ¢ a 5 ~ , - 

περιφερείας δύνασϑαι ὡς μὴ εἶναι λαβεῖν τὴν μείζονα ἐπὶ μὲν τῶν μαϑη- 

μάτων ἐξ ἀφαιρέσεως ὄντων ἀληϑῶς λέγεται, ἐπὶ ὃὲ τῶν φυσιχῶν μετὰ 50 
Vv 

παϑους vat ὕλης λαυβανομένων ἀδύνατον. ἔστιν 565: pe τὴν μεγίστην 

ἐν τῷ παντὶ λαβεῖν φυσιχὴν paige 3 οὐχοῦν τὰ ἀπὸ τῶν περάτων 

iS τοῦ παν τ τὸ τῆς 

φερείας χινούμενα ἐναντίας χινεῖται ai εις, ἐπειδὴ χαὶ τὰ σημεῖα, ἐξ ὧν 80 
[4 (2 

ς διαμέτρου an’ ἐναντίας ἐπὶ τῆς μεγίστης τοῦ παντὸς τ᾿ 
ἈΕῚ 2 

χεχίνηται, πλεῖστον ἀλλήλων χατὰ τὴν περιφέρειαν τος μείζονα γὰρ 

τῆς ἐξωτάτω τοῦ παντὸς περιφερείας ἴτυν ἀδύνατον. εἰ τοίνυν, φησίν. 

ἀπὸ τῶν σημείων τῆς διαμέτρου, αἴ ἃ τὰ πέρατα τῶν ἐξωτέρω σφαι- 

ρῶν ἀλλήλοις 

τῆς πλανωμένης, ἀπ᾽ ἐναντία 

͵ ἁρμόζουσιν τό τε χοῖλον τῆς ἀπλανοῦς χαὶ τὸ χυρτόν, φησί, 3 
ἀλλήλαις at δύο χινοῦνται περιφέρειαι. 7 wy 

ἐντὸς χαὶ ἐχτὸς ἐναντίας χινήσεις χινοῦνται, χαὶ διὰ τοῦτο xat αὐτὰ τὰ 
σώματα αὐτῶν ἐναντία ἐστί᾽᾽ τούτων τὰ μὲν πλείονα κατὰ συνέχειαν, 
ὀλίγα δὲ σποράδην ὑπ᾽ αὐτοῦ γεγραμμένα συνήγαγον διὰ συντομίαν. χαὶ 40 ἱ i | ΠΡ Ὶ i 

χρὴ χἀνταῦϑα τὴν ἀσύνετον αὐτοῦ φιλονειχίαν ἐπιδεῖξαι. πρῶτον μὲν γὰρ 
-» 

τὸ ἐπ᾽ ἄπειρον γράφειν περιφερείας ἀπὸ τῶν αὐτῶν σημείων δύνασϑαι ὡς 

ρασμένον ὃν 
? X 2 

συνεχὲς ἐπ 

uy εἶναι λαβεῖν τὴν μείζονα ἐπὶ μὲν τῶν αϑημάτων ἀληϑὲς λέγει. ἐπὶ t i Ψᾧ \ Ψ | με cw με μ ΠῚ i] ὡ:- eye 5s oi 

> = εὖ ~ 
3 τῶν Pies ἀδύνατον. ἄρα οὖν ἀγνοεῖ, ὅτι πᾶν σῶμα φυσιχὸν πεπε- 45 

oe ἔχει καὶ πᾶσα ἐπιφάνεια συνεχὴς | χαὶ πᾶν τὸ 810 
ε ν ~ ΄ , 

απ πειρόν ἐστι διαιρετόν, εἴπερ οὗτος ὃ τοῦ συνξέχους ορισμης: 

χαὶ δῆ) ον, ὅτι τὰ μὲν διαιρεισηον πεφυχότα προ το οὐχ εἰς EE υέν. 

ἐπ᾽ ἄπειρον 

Vv. ~ c 

eyoyv τῷ WS 

δέ, ὡς wi εἶναι λαβεῖν μέγεϑος, ὃ μὴ χαὶ αὐτὸ διάστασιν 
πρὸς αὐτὸ ἀδιαστάτῳ διαιρεῖται, τὸ μὲν σῶμα ἐπιπέδῳ, τὸ ὅ 

4 διεστὸς ΑΒΕ": διεστὼς DEc 5 ἐπὶ] e corr. ἘΠ 6 ὅλος AB zat αὐτὰς] 

κατὰ τὰς Ec 7 τοῦτον E: corr. E? 8 τὸ (pr.)] εἰς τὸ Ὁ περιφεροῦς] -οὖς 

e corr. Ὁ 11 τὰ om. Ee 12 τῷ] τὸ Ee δειχνύειν Ee 18 τὸ] τὰ 

ΑΒ 14 τὴν] τὰ Β 14. 15 μαϑημάτων] supra p ser. t B: μαϑηματιχῶν ἐ 

21 περιφερείας κινούμενα Ec γενέσθαι DEc δυνατόν ΑΒ 22 ἐξωτέρω BD: 

ἐξωτέρων AEe 23 ἁρμόζουσι BDEc φησί om. D 26 ἐστί] seq. ras. 1 litt. E 

τὰ om. AB 30 παϑημάτων AB 3l dp’ Ὁ 32 τὸ Om. ὁ 
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, ra ~ ΄ \ ἣν ΄ VINE , 3. , co , 

ἐπίπεῦὴν γραμμῇ, ἢ δὲ one σημείῳ" τὰ OF φύσει ἀδιαίρετα, ὥσπερ 81» 
ἣν 

Σ 

τὰ οὐράνια, χαὶ αὐτὰ διάστατα ὄντα τὴν μὲν διαίρεσιν κατ᾽ ἐπίνοιαν ἔχει, 

τῶν ἀντιχεῖσϑαι δοχούντων σημείων διάστασιν χατὰ μόνην τὴν ἐπ᾽ 

, +¢ ~ [- “4 ν ’ at » Δ ~ 

πιζευγνυμένην εὐϑεῖαν ὡρισμένην ἐν περιφέρειαν OF μεταξὺ τῶν 10 
ΟῚ , , Vv ~ Xai , " 4 ‘ κι 

5 σημείων οὐχέτι μίαν ἔστι λαβεῖν: οὐδὲ γὰρ φυσιχή τίς ἐστιν, ἀλλὰ χατ 

ἐπίνοιαν ἣ ἐπὶ τῆς χοίλης ἐπιφανείας τῆς a 
a ~ S ey , 

τῇ πλανωμένῃ. διὰ τί οὖν μὴ χαὶ ἐν τῷ Bader exare pas γραφήσονται 
Ψ 

have χαὶ ἐπὶ τῆς xuptijs ἐν 
/ 

nav ἐπίνοιαν περι a ἀπὸ τῶν αὐτῶν σημείων. al μὲν ἐν τῇ ἀπλανεῖ 15 

ae, at ὃὲ ἐν τῇ πλανωμένῃ ἐλάττονες; πῶς yap ὅλως oe ν 
~ 

10 εἰπεῖν, ὅτι τῆς χατὰ τὸ χοῖλον τῆς ἀπλανοῦς περιφερείας οὐχ ἔστι μείζων 
ἂν τ ᾿  περιοξηεια: TF τὸ 3 D 3 τ af, ἣν etn ταύτης ἐν τῷ οὐρανῷ περιφέρεια; ἣ γὰρ ἐν τῷ χυρτῷ μείζων ἂν εἴη ταύτης, 

» ΄ \ ~ ~ ΄ \ \ , 5. τ 2 ΄ 
εἴπερ se βάϑη τὰ τῶν σΟΙΡΩν σώματα χαὶ μὴ pone εἰσὶν ἐπιφά- 20 

γειαι, χαὶ τὰ ἐν τῷ χυρτῷ oe σημεῖα χατὰ μειζόνων φέρεται χύχλων. 
; / Ἁ “ἊΨ > \ 

χαίτοι χἂν τῆς εἰρημένης ὕπ᾽ αὐτοῦ περιφερείας μὴ ἦν μείζονα λαβεῖν ἐπὶ 
\ aN ~ / > ’ 5 ΄ ΄ ΄ > ~ > ~ 

15 τὰ αὑτὰ σημεῖα γραφομένην, GAN ἐλάττονά ye πάντως ἣν λαβεῖν ἐν ταῖς 

ΓΝ νδοτέρω σφαίραις, χαὶ χἂν μή εἰσιν φυσικαὶ περιφέρειαι γεγραμμέναι τοῖ- 2 

αὖται ἐν τῷ οὐρανίῳ σώματι, GAN al γε τῶν σημείων διαστάσεις διάφοροι 
ἂν εἶεν ἀρχούσης εἰς τοῦτο χαὶ τῆς ἐπινοίας. ὅταν γὰρ ἐχπέσῃ τὰ σημεῖα 

τῆς εὐθείας τῆς μεταξύ, ἀόριστον ἔχει λοιπὸν τὴν πρὸς ἄλληλα διάστασιν, 
80 ὥστε οὔτε τὸ πλεῖστον ἀλλήλων διέστηχεν οὔτε ἐναντίοι ἀλλήλοις εἰσὶν οἵ 80 

“AT αὐτὰ τόποι οὔτε ἐναντίαι αἱ ἀπ᾽ αὐτῶν χινήσεις οὔτε ἐναντία τὰ χι- 
νούμενα σώματα, ἀλλὰ πάντα μάτην αὐτῷ συνῆχται τὰ ὑπὸ τοῦ ᾿Αριστο- 
τέλους εἰρημένα χαὶ τῶν αὐτοῦ ἐξηγητῶν ἀγνοήσαντι. 

Πρὸς ὃὲ τὸ τρίτον τῶν ᾿Αριστοτέλους ἐπιχείρημάτων ἀντεπιχειρῶν 80 
τῷ 

)ν 
es σ Ἃ x 2 BN > ΄ ΄ ¢ > ΄, 

οὗτος τὸ λέγον, ὅτι, xdv μὴ ἐπὶ ἀορίστου περιφερείας a τορος λαμ- 

ὦ ἃ ὡς δυνατὸν εἶναι ἀπείρους περι τι τας περὶ τὰ αὐτὰ σημεῖα πε- 
γράφειν, ἀλλ᾽ ἐπὶ μιᾶς ρους οἷον τοῦ ἡμιχυχλίου, χαὶ οὕτως 7 διά- 

τα τοῦ I’ πρὸς τὸ Δ χατὰ τὴν eddetav μετρηϑήσεται, μήτε τῶν ᾽Αρι- 40 
οτέλους λόγων μήτε τῶν ἐξηγητικῶν συναισϑανόμενος πολλοὺς χατατείνει head i'l 

30 λόγους δειχνύναι πειρώμενος, ὅτι οὐ παντὸς μεγέϑους μέτρον εἶναι τὴν εὐ- ϊ ? \ | 

ϑεῖαν ἀνάγχη οὐδὲ πάσης γραμμῆς, ἀλλὰ τῶν ὁμοειδῶν μόνων χαὶ οἷς 
/ ί Ἃ 2 Ld 5 2 γν»» ὯΝ 0 a \ ΄σ πα ως - τς δε ΤΣ 

αν ἐφαρμος. οὐχ ξεφάρμο-Ξι οξ τῇ περιῴερξ XAL οὕτως TAVTAS TOLELTAL 45 

ἐξῃ 
fu τοὺς λόγους ὡς λέγοντος τοῦ ᾿Αριστοτέλους χαὶ τῶν 

περιφερείας διάστημα ὑπὸ τῆς εὐϑείας με 
ηἹητῶν, ὅτι τὸ τῆς 

ρεῖται. χαὶ τάχα πάλιν 82a 
= , a | , ~ ¢ >] , 

35 ἀνάγχη διὰ τοὺς ἀπιστήσοντάς τινα τῶν Om αὐτοῦ ρηϑέντων παραγροαάψαι" ἔπ: i i ey oy 

ν εὶ 

1 σημεῖον E: corr. E? ὃ σημείων om. ὁ 7 xal om. ὁ γραφήσονται]) 

Ἰραφῆς ὄντα ΑΒ 8 περιφερῇ Β 9 αἱ δὲ ἐν] ἐν δὲ Ec ἐλάσσονες Ee 

10 εἰπών ΑΒ μείξων] μεῖζον E 14 τῆς] corr. ex τοῖς E? 10 εἰσι BDEe 

20 τὸ] τὰ Β, comp. A 21 αἱ--- κινήσεις] in ras. ἘΠ 22 ὑπὸ] ἀπὸ E 25 μὴ 

om. Ee ἐπ᾿ Ὁ 26 ὡς ABDE: ὡς μὴ ΕΞ: tanguam impossibile Ὁ 21 οἷον) ὃ 

ὃν Avro... tv... B 28 μετριϑήσεται, ult. « in ras. E: corr. E? 29 ἐξηγητῶν c 

συναισϑόμενος B Ὁ] μόνον D, sed corr. 32 ἐφαρμόζῃ] ἐς φαρμοῦ Ai ἐφαρμό- 
ζοι Ὁ οὕτω BD oo ὅτι] ὅτι zat Ee 30 Tyayar A 

12* 
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“οὔχουν οὐδὲ εἰ τῶν περὶ τὰ αὐτὰ σημεῖα γραφομένων γραμμῶν τυγχάνει 825 

τὸ ἐ λάχιστον ἢ εὐθεῖα, ἤδη χαὶ πάσης γραμμῆς καὶ παντὸς μεγέϑους pe 5 
b] ~ ΄ ~ / ‘ 

cpov εἶναι αὐτὴν ἀνάγχη, ἀλλὰ τῶν ὁμοειδῶν δηλονότι καὶ οἷς ἂν ἐ ἐφαρμό- 

ζειν δύνηται" οὐχ ἐφαρμόζει δὲ 
t μυ 

ὃ ὃ οὐδὲ ἄρα μέτρον αὐτῆς εἶναι 

τῇ πε SpUPSpEN οὐδέ ἐστιν αὐτῆς ὁμοειδής" 
ύναται. ἄρα οὐ πρόδηλός ἐστιν οἰόμενος 

λέγειν αὐτούς, ὅτι τῇ εὐϑείαᾳ μετρεῖται ἢ περιφέρεια; εἰ δὲ μὴ ἀρχεῖ 10 τ Ὡς α ι τῇ ξυὺςξ i Sao 1 περιφέρεια: Ξ WF PAE 
ὃν" 

ταῦτο a 2 δεῖξαι τὴν ἀσυνεσίαν αὐτοῦ, χαὶ τῶν ἐφεξῆς dxover “el yop καὶ τῇ 
εὐϑεία πολλάχις, οἷον τῷ πήχει, ὑπὸ τῶν τεχνιτῶν περιφερῆ τινα μετρεῖ- 

4 3 ? > ? SON \ ~ 

ται χατασχευάσματα, GAN οὐ χατ᾽ αὐτὴν τὴν περιφερῆ γραμμὴν τᾷ 

10 μετροῦνται, ὥσπερ ἐπὶ τῶν εὐϑυγράμμων χατασχευασμάτων αὐτῇ τῇ ἰϑυ- 1 

τενεῖ γραμμῇ τοῦ χατασχευάσματος ἐφαρμόζεται ὃ πῆχυς, οὐχ οὕτως οὖν 
χαὶ ἐπὶ τῆς περιφερείας αὐτῇ τῇ περιφερείᾳ τὸν πῆχυν ἐφαρμόζουσιν᾽ 

a7 ΄ 35 ~ / 

ἀδύνατον yap: ἀλλὰ τὰ χατ᾽ εὐϑεῖαν τῆς rep peaae ἀποστήμαται λαβόν- 
Ἂ 

γα - σ \ 

τες ταῦτα τῇ εὐθείᾳ μετροῦσιν, ὥστε πάλιν ὅμοιον εἶναι τῷ μετροῦντι τὸ 20 
‘ ‘ 

/ . ~ ~ , 4 id ~ 

15 ἐπ εἰ δέ, ὅτι τῷ γνῶναι, πόσου ποτέ ἐστι μεγέϑους ἢ τοῦ χύ- 

dustpos, χαὶ Fj eevee τοῦ χύχλου πόσου ἐστὶ γινώσχεται, διὰ 

ὴ 1S τρον εἶναί τις τὴν εὐϑεῖαν Bi are ρεῤείας ἀξιώσει, ἐπειδὴ καὶ 

τῆς περιμέτρου Ἰνωσϑείσης δυνατὸν ἐξ αὐτῆς γνωσϑῆναι χαὶ τὴν διάμε- % 

εἰσι λεγέτω χαὶ τὴν τς ιφέρειαν τῆς εὐϑείας εἶναι μέτρον: χαὶ τοῦ ἰσο- 

20 πλεύρου δὲ τριχώνου ὅτι αἱ τρεῖς εὐϑεῖαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν, οὐχ ἄλλως 

γινώσχομεν ἣ ἐχ τῶν ae διάμετρον υἱαν τῶν τοῦ τριγώναα apes {pa- 

φομένων χύχλων: τί οὖν ee ex τῆς εὐθείας ἣ περιφέρεια ἣ ex τῆς 80 

περιφερείας ἢ εὐϑεῖα uptvetar”; καὶ μή τίς pe τῶν χαϑαριωτέρων αἴτι- 
ἄσϑω ὡς ἄχαιρον ἄγοντα σχολήν, εἰ τοιαῦτα χαὶ τοσαῦτα τούτου παραγρά- 

ν αἱροῦμαι, ἀλλὰ τοὺς ἀχρίτως τοῖς τούτου λόγοις προσέχοντας αἰτιάσϑω G 1) = 

χαὶ τοὺς ἐνίοτε ἀπιστήσοντας, ὅτι τοιαῦτά τις γράφων οὕτως ἀναιδῶς ἀν- 85 

τιλέγειν ἐτόλμησε. ποῦ γὰρ ᾿Αριστοτέλης ἤ τις τῶν ᾿Αριστοτέλους ἐξηγη- 
τῶν τὴν περιφέρειαν ὑπὸ τῆς εὐϑείας εἶπεν μετρεῖσϑαι; GAN οὐ συνῆκεν 
οὗτος, ὅτι τὴν μεταξὺ τῶν περάτων διάστασιν,. οἷον tod I” xat A, ὡς 

80 ᾿Δριστοτέλης φησί, τῇ εὐθείᾳ τῇ ἐπ’ αὐτὰ ἐπιζευγνυμένῃ λέγουσι μετρεῖ- 40 

σϑαι, ἀλλ od τῇ περὶ αὐτὰ γραφομένῃ περιφερείᾳ, οὐ μέντοι ὅτι ἢ περι- 

φέρεια τῇ cavers μετρεῖται" τοῦτο γάρ, κἂν ἀληϑὲς ἦν, οὐ πάνυ τι πρὸς 
τὸν λόγον: τὸ γὰρ προχείμενον ἦν δεῖξαι, ὅτι τὰ ἐπὶ τοῦ ἡμιχυχλίου ἀντι- 
φερόμενα od χινεῖται ἐναντίας κινήσεις, διότι τὰ πέρατα αὐτοῦ τὸ I χαὶ 4 

Ι γραφομένων om. AB 4 αὐτῆς] comp. A: αὐτῇ ὁ ὁμοειδές Ὁ 6 τῇ εὐ- 

Veta] ὑπὸ τῆς εὐθείας D 8 οἷον DE*b: οἱ ABE 11 ἐφαρμόζηται AB 

12 post περιφερείας del. ἀποστήματα λαβόντες ταῦτα A 15 τῷ] corr. ex τὸ E? 

ποτέ AB: te DE: om. be 16 πόση Ὁ 11 τούτου E: corr. E? τὸ 

om. Ὁ τῆς περιφερείας τὴν εὐϑεῖαν D ἀξιώσει Db: ἀ- 6 corr. E!: ἐξίσι A: 

ἐξίση Β 18 γνωσϑῆναι ABb: γνῶναι DEe 23 χαϑαρειοτέρων D: μαχαριωτέρων Ee 

24 εἰ] e corr. Ὁ 25 τοὺς ἀ-] e corr. Ὁ 26 post ἀπιστήσοντας add. ἂν 105 

ἀναιδὴς B 27 ἤ om. E 28 εἶπε BDEc 30 αὐτῇ Ec 32 t ADE: Tot 

BE?e 34 αὐτὸ B 
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A οὐχ εἰσὶν ἐναντίοι τόποι, τοῦτο δέ, διότι οὐ πλεῖστον διεστήχασιν ἀλλή- 82a 

λων χατὰ τὴν τοῦ ἩμΙπδπλίου; sig pépstav’ δυνατὸν yap χαὶ μείζονα tod 82> 

ἡμιχυχλίου ΠΕΡΙ ἔρειαν ἐπ’ αὐτὰ γράψαι, xa? ἣν πλέον ἀλλήλων διεστή- 

χασιν ἥπερ χατὰ τὴν τοῦ ἡμιχυχλύυ. GAN 6 λαμβάνων τὰς ἐναντίας τὰς 

( 
ἀπὸ τοῦ [᾿ χαὶ Δ χινήσεις, ὡς ἐπὶ τῆς διαμέτρου γινομένας λαμβάνει" ἢ 5 
γὰρ ὡρισμένη διάστασις κατὰ ταύτην ἐστίν, ἢ δὲ πλείστη ὥρισται, ἢ δὲ 

ἐναντία πλείστη. διὸ χαὶ ᾿Αριστοτέλης οὕτως εἶπεν, ὅτι τὰ ὡρισμένην διά- 

στασιν διεστῶτα, ofa ἐστὶ πλείστη, ἣν οἱ ἐναντίοι τόποι διεστήχασι, ταῦτα 

τὴν εὐθεῖαν ἀπέχειν τίϑεμεν: αὕτη γάρ ἐστιν ἢ μεταξὺ τῶν περάτων 10 

10 ὡρισμένη ἐλαχίστη οὖσα, διὸ καὶ ταύτῃ μετρεῖται τὸ διάστημα. “ χαὶ ὁ 
᾿Αλέξανδρος δὲ ἐξηγούμενος “ἀλλὰ wry”? φησί “᾿ τῷ χκαταμετροῦντι ἔστιν εὗ- 

\ 

ρεῖν τὸ πλεῖστον διεστὸς χαὶ ἐναντίον: τῇ εὖ ela ἄρα xat ἐπὶ ταύτης τὸ 

: 

ἐν τοῖς διαστήμασίν ἐστιν ἐναντίον: οὐκ ἄρα ἐπὶ τῆς περιφεροῦς οὐδὲ ἐπὶ 1 
τοῦ ἡμιχυχλίου ἐναντίαι χινήσεις αἱ ἐπὶ τοῦ ΓΔ διαστήματος. ἄρα τού- 

15 τῶν τις τὴν εὐθεῖαν μέτρον εἶπε τῆς τ ριφερΞιαο. ἀλλ᾽ οὐχὶ τῆς μεταξὺ 
τοῦ Γ χαὶ Δ διαστάσεως: οὗτος δὲ ἀγνοεῖ τὸν σχοπὸν τῶν προχειμένων;, 

ὅτι πρὸς ἔλεγχον αὐτῶν. ὡς οἴεται, maaan τὸ τοὺς μετροῦντας τὰ πε- 20 

ριφερῇ τῶν χατασχευασμάτων τὰ χατ᾽ εὐϑεῖαν τῆς περιφερείας ἀποστή- 

ματα λαβόντας ταῦτα τῇ εὐῦϑείᾳ pee De οὐχ ἐφιστάνων, ὅτι τοῦτό ἐστιν, 

90 ὅπερ εἶπεν ᾿Αριστοτέλης ““ ἀεὶ wap .d ἀπέχειν ἕκαστον τίϑεμεν᾽. ahh, ὥσπερ 
εἴωϑε, συγχωρήσας πάλιν ἀληϑὲς εἶναι τὸ παντὸς διαστήματος υέτρον 8: 
€> X > ~ 3 9\X oo bas! / 5 ~ εἶναι τὴν εὐθεῖαν, οὐδὲ οὕτως, φησίν, οὐδὲν πλέον αὐτοῖς ὁ λόγος προ- 
χόψει εἰς τὸ δεῖξαι, ὡς οὐχ εἰσὶν ἐναντίαι αἱ ἀπὸ τῶν περάτων τοῦ ἧμι- 

΄, ? , ΄ , χυχλίου ἀπ᾽ ἐναντίας γινόμεναι χινήσεις" “ἐπειδὴ γάρ, φησί, μέγεϑός ἐστιν 
ὃ χύχλος, ἔστι τινὰ μόρια αὐτοῦ μᾶλλον χαὶ ἧττον ἀλλήλων διεστῶτα" 80 τῷ or 

~ 5 > ~ ~ 4 ~ ~ ς Α ΖΝ Ὁ ΄ »ἤ e NS ee τῆς yap ἀρχῆς τοῦ Κριοῦ μᾶλλον οἱ Δίδυμοι διεστήχασιν ἥπερ ὃ Ταῦρος, 
χαὶ τούτων μᾶλλον ὁ Kapxtvos: ἔστιν ἄρα χαὶ τὰ πλεῖστον ἐν αὐτῷ διε- 

- > a \ We Κ᾿, (ie bid , » , στῶτα, οἷον Κριὸς χαὶ Ζυγός" ἐξ Exatépov γὰρ ἡμιχυχλίου toy τούτων 
ἐστὶν ἢ ἀπόστασις: Κριὸς γάρ, φέρε, χαὶ Σχορπίος εἰ χαὶ χατὰ ϑάτερον 35 
od χύχλου μόριον μείζονα τὴν ἀπόστασιν ἔχουσιν ἑπτὰ ee ἀλλήλων 
εστῶτα, ἀλλὰ χατὰ τὸ λοιπὸν ἐγγὺς ἀλλήλων μᾶλλόν εἰσι πέντε ζῳδίοις 

90 

ἀπέχοντα: μόνα ἄρα πανταχόϑεν τὴν πλείστην διάστασιν διέστηχε Κριὸς 
χαὶ Ζυγὸς χαὶ ὅλως τὰ εἰς δύο ἴσα τὸν χύχλον τέμνοντα. ταῦτα εἰπόντα 40 
δίχαιον ἐρωτᾶν, τὴν διάστασιν τῶν ἐν τῷ χύχλῳ μορίων πότερον χατὰ τὴν 

35 περιφέρειαν λαμβάνει ἢ χατὰ τὴν ἐπιζευγνυμένην μεταξὺ αὐτῶν εὐϑεῖαν. 

1 διέστηχεν Β 2 δυνατὸν --- περιφέρειαν ες mg. E? yap ἐστι Ec τοῦ OM. 

Ee 3 περιφέρειν B 4 τὰς (pr.)] ὡς 6 διωρισμένη AB 7 διότι Ὁ 

zat ὁ DE 8 πλείστην B ἮΝ] corr. ex =f A’: om. B διεστήχασιν E 

10 οὖσα] corr. ex οὔση E? 11 φησίν Ὁ 12 διεστὸς ΑΒΕ)": διεστὼς DEc 

ἐναντία Β 17 τὸ om. AB 17.18 xepupepet E: corr. E° 20 post ἕχαστον 

add. thy εὐϑεῖαν Ὁ 22 οὗτος B οὐδὲν om. B 24 φησί om. D 

ἐστιν DEb: φησίν A: om. B 25 διεστῶτα ἀλλήλων D 26 Ταῦρος] καρκῖνος B 
27. 28 διεστηχότα B 31 εἰσι] seq. ras. 1 litt. E 32 thy om. AB 99. καὶ (alt.)] 

bis E: corr. E? 34 τῶν] τὴν E 
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‘ \ > 4 ‘ ae if Ὡ ΄ 

εἰ μὲν γὰρ κατὰ τὴν περιφέρειαν, δῆλον, ὅτι χατὰ τὴν ustlova περιφέ- 820 

ρξιαν μᾶλλον ἀφέστηχε ν ὃ Ταῦρος τῆς ἀρχῆς τοῦ Κριοῦ ἥπερ οἵ ions 45 

χαὶ ὃ τοῦ Κριοῦ τόπος μᾶλλον ἐναντίος τῷ τοῦ Ἰοξότου χατὰ τὴν μείζονα 
/ ν ~ ~ r ~ eo. % / > ν᾿ / s / 

περιφέρειαν ἥπερ τῷ τοῦ Ζυγοῦ, [ διότι πλέον κατ᾽ ἐχείνην διέστηχεν, 895 
; - 

τόποι of πλεῖστον ἀλλήλων διεστῶτες. πῶς γὰρ ὅλως, εἰ (" < 2 < = ° -“- ψ (΄ γα Tv oy, 

> ρείας τὴν διάστασιν ἔλαβεν, ἐτόλμα λέγειν, ὅτι πανταχήϑεν τὴν 

ox A ἄστασιν διέστηχε Κριὸς xat Ζυγός; ἴσην μὲν γὰρ πανταχόϑεν & 

γ ayes εἰπε , τὴν πλείστην δὲ οὐδαμόϑεν δυνατόν: τὴν γὰρ πλείστην τὰ 

πλησιάζοντα ἀλλήχοις διέστηχε χατὰ τὴν ἑτέραν περιφέρειαν: εἰ ὃὲ μὴ 
2 ~ 

10 wath τὴν περιφέρειαν ὁρίζει τῶν ἐν τῷ κύχλῳ μορίων τὴν διάστασιν, 
=} 

4 
‘ 

ἀλλὰ χατὰ τὴν ἐπιζευγνυμένην ἐπ᾽ αὐτὰ εὐθεῖαν, τὸ αὐτὸ τῷ ᾿Αριστοτέλει 10 

λέγει μὴ συναισϑανόμενος. ἢ yap ἀπὸ τοῦ 1᾿, φησὶν ἐχεῖνος, χαὶ ἢ ἀπὸ 
~ | 3 ΄ 3 ΄ ld ec > ‘ ~ 7. \ ~ > 4 »] TL 

τοῦ A, εἰ ὡς ἐναντίαι λαμβαάνοιντο, ἢ ἐς τῆς διαμέτρου ἐστίν. «Ἔ 

ὃ δὲ συγχωρεῖ μὲν χατὰ τὴν διάμετρον εἶναι τὴν πλείστην τῶν [᾿ Δ διά- - : ἱ 
& χαὶ χατὰ τὴν περιφέρειαν εἶναι. διότι ἴσον πανταχόϑεν 15 

ἀπέχει. χαίτοι τί τοῦτο πρὸς τὴν πλεῖ tommy διάστασιν συντελεῖ, ἣν οἵ 
[4 

Oe ὡς 
, ΒΕ ες ΄ beer | Ἂν ς ΄ [4 2 Ω“- >. 

τίσι. πού πον Die asses ea ναντίαι χινήσεις; ἐπαχολουϑῶν δὲ 
PS ~ ς ~ - ΄ 

χαὶ ἑξῆς τῇ ἑαυτοῦ μετὰ Be Ὡς: ἀνοίᾳ. “τοῦτο, φησί, χαὶ τῆς ἀπάτης 

τά ᾿Αλεξανδρῷ eae αἴτιον" λαβὼν γάρ, ὅτι εὐθεῖα μέτρον, χαὶ τῷ 20 

20 | μέτρῳ ἔστιν εὑρεῖν τὰ πλεῖστον ἀλλ ae διεστηχότα χαὶ ἐναντία, ἀχόλου- 

ὃον ὃν συναγαγεῖν συμπέρασμα τὸ λέγον" τῇ ἄρα εὐϑείᾳ ἔστιν εὑρεῖν τὰ 

ἐν τοῖς διαστήμασι πλεῖστον ἀλλήλων διεστηκότα χαὶ ἐναντία" ὃ δὲ καχούρ- 

γως, τ προσέϑηχε τὸ ἐπὶ ταύτης εἰπών᾽ “τῇ ἄρα εὐθείᾳ χαὶ ἐπὶ ταύ- 25 

της ἐστὶ τὸ ἐν τοῖς διαστήμασιν ἐναντίον᾽, ὅπερ οὐχ ἔχει κείμενον ἐν ταῖς 

95 προτάσεσιν᾽᾽ πάλιν οὖν ἐν τούτοις ἐπιστῆσαι χρὴ πρῶτον μέν, ὅτι τὸν 
> “ δ, ὦ - 5. τ ἡ >Q) \ > r= Tote >) ~ Siew 

Αλέξανδρον ἠπατῆσϑαι εἰπὼν εὐθὺς ie es Psecedl τ ἐπὶ τῷ αὐτῷ 
> > 5. 

[ἡ ? 3 “ 

ξΞ ὃ δι ἀπάτην 
, Pak δὰ ὃ τι λέγων od Es εἴπερ ἢ μὲν ἀπάτη δι’ ἄγνοιαν, ὁ δὲ χαχουργῶν 30 

ἐν λόγοις εἰδὼς τὸ ἀληϑὲς ρου αὐτὸ σπουδάζει. ἔπειτα πῶς λέγει 

30 μὴ λαβεῖν ἐν ταῖς προτάσεσιν αὐτὸν τὸ “ἐπὶ τῆς εὐϑείας᾽ οὕτως ἐχϑεμένου 

τοῦ ἘΠ ΕΈ ΤΕΣ τὸν λόγον, ὡς καὶ αὐτὸς οὗτος ἀνέγραψε᾽ “nav μὲν γὰρ 

διάστημα τῷ ἐλαχίστῳ χαταμετ τατος sho toe ὃὲ δι Bones πᾶσιν τὸ ἐπὶ Bd 

τῆς εὐϑείας" παντὸς ἄρα διαστήματος ἢ εὐθεῖα χαὶ τὸ ἐπὶ τῆς εὐϑείας 

μέτρον. ἀλλὰ μὴν τῷ χαταμετροῦντι ἔστιν εὑρεῖν τὸ πλεῖστον διεστὼς χαὶ 
᾿ 

3 τῷ] corr. ex τὸ E? 4 τῷ] corr. ex to ἘΠ: om. B διέστηχε Εἰ 6 τολμᾷ Ὁ 

8 οὐδαμῶϑεν E: corr. ἘΠ 10 τῶν om. Ee μορίω seq. ras. 1 litt. E 

11 τὸ αὐτὸ] corr. ex τῷ αὐτῷ E! 14 εἶναι om. Ὁ ΔΊ καὶ A Ee 14.15 διά- 

στασιν εἶναι Ὁ 15 χαὶ om. Ὁ TVET ONE ἴσον D 18 ἀνοίας E, sed ¢ eras. 

φησίν D 22 διεστῶτα DEc 23 ἐπ᾽ αὐτῆς Ec zat] καὶ τῷ E*e 24 ταῖς] 

τοῖς A 25 προτάσεσι BEc 27 λέγει] comp. ambig. A: λέγων B: λόγῳ Ee: λόγῳ 

εἶπεν Ὁ ᾧπερ] ᾧ περὶ D ἠπατεῖσϑαι E: corr. ἘΠ ὅτι om. E: ὡς K*e 

9 ἐν] seq. ras. 1 litt. E αὐτῷ E: corr. BE? 30 αὐτὸ Ὁ 31 οὗτος om. ¢ 

μὲν om. B 32 post διάστημα del. πᾶσι τὸ ἐπὶ τῆς εὐθείας Ὁ πᾶσι BD 

34 διεστὸς B 
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évavttov’ τῇ εὐϑεία ἄρα χαὶ ἐπὶ ταύτης τὸ ἐν τοῖς eas ἐστιν ἐναν- 83a 
5 v ~ ΄ 

tlov’ οὐχ ἄρα ἐπὶ τῆς περιφερείας. οὐ πρόδηλός ἐστιν ὁ ᾿Αλέξανδρος χαὶ 40 
2 πὸ ΚΞ , Ξι Sete ἘΝ Φεῦ ἘΞ δ0 ΄ \ ΚΝ rs ἐν τῇ προτάσει etc τὸ ἐπὶ τῆς εὐϑείας χαὶ συλλογιζόμενος οὕτως" πᾶν 
διάστημα τῷ ἐλαχίστῳ διαστήματι χαταμε το itat, διότι τοῦτο ὡρισμένον 

zs \ ~ ~ , \ ~ \ 
5 ἐστί τὸ τῷ ἐλαχίστῳ διαστήματι χαταμετ τοὶ ύμενον τῇ εὐϑεία χαὶ τῷ ἐπὶ ἱ 

τῆς εὐϑείας διαστήματι χαταμετρεῖται᾽ αὕτη γάρ ἐστιν ἢ ἐλαχίστη τῶν 45 

τὰ αὐτὰ πέρατα ἐχουσῶν γραμμῶν ἤτοι διαστάσεων’ χαὶ συμπέρασμα 88» 
λοιπόν, ὅτι παντὸς διαστήματος 7 εὐθεῖα χαὶ τὸ ἐπὶ τῆς εὐϑείας διάστημα 
μέτρον ἐστί; τούτῳ δὲ προσλαβὼν ἄλλην πρότασιν. τὴν λέγουσαν ᾿ τῷ χα- 

10 ταμετροῦντι ἔστιν εὑρεῖν τὸ πλεῖστον διεστὼς χαὶ ἐναντίον᾽ συνήγαγεν, ὅτι 
΄ ~ Oi 2 \ ~ 2h N = A 4 > a \ > a . ἘΖ 5 ~ τὰ 

τῇ εὐϑείᾳ xal τῷ ἐπὶ ταύτης διαστήματι τὸ ἐν τοῖς διαστήμασι πλεῖστον 5 
\ 
Ξ διεστὼς χαὶ ἐναντίον εὑρίσχεται" εἰ δὲ τούτῳ εὑρίσχεται, δῆλον, ὅτι τούτῳ 

ὥρισται καὶ χατὰ τοῦτό ἐστι τὰ ἐναντία διαστήματα" χαϑ' ὃ γὰρ εὑρίσχε- 

ται, χατὰ τοῦτο ὥρισται, χαὶ xa ὃ το . χατὰ τοῦτό ἐστι. πότερος 

15 ἄρα τούτων ἠπατῆσϑαι 7 ΟΝ ἂν λέγοιτο διχαίως ὃ ταῦτα οὕτως 10 

ἀχολούϑως SG ee ἢ ὃ τούτῳ ἀπάτην χαὶ χαχουργίαν ἐγχαλῶν, 

διότι τ υέν, ὥς φησι, τῇ ἄρα εὐϑείᾳ ἔστιν εὑρεῖν τὰ πλεῖστον 
€ \ 

διεστῶτα χαὶ ἐναντία, ὁ δὲ προσέϑηχε TH συμπεράσματι, ὅτι χαὶ “Ext τῆς 
εὐϑείας᾽ τὸ ἐν τοῖς διαστήμασίν ἐστιν ἐναντίον: χαὶ οὐ συνενόησεν, ὅτι, 15 

90 χαϑ᾽ ὃ διάστημα εὑρίσχεται 7 τῶν τόπων ἐναντίωσις, χατὰ τοῦτο χαὶ ὃιε- 
΄ στήχασιν of τόποι. ὃ δὲ μηδὲν συνεὶς τῶν εἰρημένων πολλοὺς δαπανᾷ 

λόγους πάλιν δεικνύς, ὅτι τὰ πλεῖστον ἀλλήλων διεστῶτα σημεῖα, ἐὰν πή- 
, »" δον ” » ~ a ἡ υετρήσαντ' πήχει οὐδὲ ἐν αὐτῷ διέ- 20 

>\ ~ “A ~ oO > 

δὲ τοῦτο ἴσχυσεν ἐννοῆσαι, ὅτι, εἴπερ 

΄ Vv ~ 

χει μετρήσωμεν, οὐχ ἔστιν ἐν τῷ 
στηχε τὴν πλείστην διάστασιν, καὶ οὐ 
μόνου πήχεως ἦν ἣ διάστασις, ἐν τοῖς τοῦ πήχεως πέρασιν ἦν ἂν τὰ τῷ σι 

διεστῶτα. οὐ τοῦ ξυλίνου ἢ χαλχοῦ, ἀλλὰ τοῦ χατὰ τὴν μεταξὺ εὐϑεῖαν, 
χαὶ χατὰ ταύτην ἂν αὐτοῖς ἢ πλείστη διάστασις τὴν μετροῦσαν μὲν ὡς BW 

ὡρισμένην, ὅτι ἐλαχίστη ἐστί, μετρουμένην δὲ ὡς ἀόριστον διάστημα. οὐ 
΄ὔ 55} - 

γὰρ προστίϑησι τὸ μέτρον ὃ ξύλινος πρηχὺς: ἀλλ ἐνυπάρχον δῆλον ποιεῖ, \ ὃ 
΄ ~ > ~ ΄Ν , 

30 ὃ δὲ τοσοῦτον ἀπάδει τῆς τῶν εἰρημένων ἐννοίας ὡς αὐτῇ λέξει τάδε ypa- 

T 
cco \ > ew. / Rare ~ ἣν / 

gew ᾿ ὅλως γὰρ ἐν τῷ μετρουμένῳ διὰ τοῦ μέτρου χαταλαμβανόμενα 30 
" 

‘ 

ὰ 
>] ~ , / , > \ » 7) 

ταῦτα χαὶ ἐν τῷ μέτρῳ εἶναι λέγειν πάνυ ἐστὶν εὔηϑές τε χαὶ ἄτοπον 
σ 4 

οὐχ εὐνοήσας; ὅπως χαὶ μέτρον χαὶ δε τ ἐστι τῆς πλείστης διαστά- 
\ 

σεως τὸ χατὰ τὴν εὐθεῖαν διάστημα. GAN ἀνεπιστάτως χριτήρια πολλὰ 

1 zai om. D 3 ἐπὶ τῆς εὐθείας] κατ᾽ εὐθεῖαν Ec τῷ (pr.)] supraser. Ὁ : om. 

Ee 9 ἐστίν BE: ν eras. E τούτῳ] Corr. ex τοῦτο τι: οὗτος Β 10 διεστὸς Β 

συνήγαγεν --- ἐναντίον (12) om. D 11 τῇ] ἐστὶν E: del. Ἐ5 12 διεστὸς Β 

εἰ -- ὑρίσχεται om. Ee τούτῳ] corr. ex τοῦτο E? 15 ἂν λέγοιτο]. corr. ex ἀντι- 

λέγοιτο E? 16 συλλογιζόμενος Ὁ 21 μὴ δὲ ΑΒ 22 λόγους πάλιν] πάλιν 

DE: πάλιν λόγους Ec 25 πήχεος BDEe: corr. Β ἐν tots] bis B πήχεος 

Ee 26 od] corr. ex ἢ E* QT ἂν] ἦν ἂν E%e αὐτῆς comp. A: αὐτῇ Β 

μὲν Eb: μὴ AB: om. Ὁ 28 ἐστῇ seq. ras. 1 litt. E μετρουμένη E: 

corr. E? οὗ om. B 30 anatdet A: ἀπέδει B 30. 31 γέγραφεν B 

33 ὅπερ B 
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συνήγαγξ δεικνύς, ὅτι οὐχ ἔστιν ἐν τοῖς χριτηρίοις ἢ τῶν χρινομένων ἐναν- 88» 

τίωσις χαὶ διάστασις: “οὔτε γὰρ ἐν τῇ ἀποδείξει, φησίν, ἢ τοῦ ἀληϑοῦς 86 

χαὶ ψεύδους διάστασίς ἐστιν οὔτε ἢ τοῦ ἀγαϑοῦ χαὶ χαχοῦ, οὔτε ἐν τῇ 
ὀπτιχῇ δυνάμει τὸ λευχὸν χαὶ μέλαν ἢ τὸ τρέχειν χαὶ ἑστάναι, οὔτε ἐν 

5 τῇ ἀχουστιχῇ ἢ ὀξεῖα φωνὴ ual ἢ βαρεῖα, GAR οὐδὲ ἐν τῷ χανόνι, φησί, 40 
Ἁ By Ἐξ Rs 3 ᾽ >>. 5 Ἁ ee Vv a ΄ ,ὔ om 2 ~ 

τὸ διεστραμμένον: GAR οὐδὲ τὸ εὐϑὺ τοῦτο Eyer ὁ χανών, περ Ev τῷ 

ξύλῳ, φέρε, τυγχάνον δι᾿ αὐτοῦ μεμαϑήχαμεν.᾽ χαὶ ὅτι μὲν ταῦτα μάτην 
, ἡ a~ ν . \ \ > ~ , > ve ¢ 

παρεισεχύχλησε, δῆλον, εἴπερ τὸ χατὰ τὴν εὐθεῖαν μέτρον οὐ τὸ ἔξωϑεν 

προσιόν, οἷός ἐστιν 6 πῆχυς ὃ χαλχοῦς, εἴληπται, ἀλλὰ τὸ κατὰ τὸ μεταξὺ 4 

‘ 

ai 5 Ἁ 5 , ΄ ~ b] 

ὃὲ εὐθὺ χαὶ ἐλάχιστον καὶ ὡρισμέϊνον μετρεῖ τὴν ἀπ’ ἀλλήλων ἀπόστα- 845 
+ >\ 

σιν τῶν διεστώτων: διὰ τοῦτο μὲν οὖν οὐδὲν ὅμοιον ἔχει τοῖς ἔξωϑεν χρι- 

10 τῶν διεστώτων διάστημα, ὅπερ ὡς μὲν ἀόριστον διάστημα μετρεῖται, ὡς 

τηρίοις ἢ χατ᾽ εὐθεῖαν διάστασις, ἀλλ᾿ ἐχείνοις 6 χαλχοῦς πῆχυς ἀναλογεῖ. 

πλὴν οὐδὲ τούτων αὐτῶν, ὧν παρήγαγε, γινώσχων τὴν ἰδιότητα φαίνεται" ὃ 
ἃ \ pe ain - es > Ἁ = » θς her = ¥ a = a4 ΝΟΣ Ἃ a7 

15 χαὶ γὰρ τὰ χριτήρια et μὴ τοὺς λόγους ἔχει τῶν χρινομένων, οὐχ ἄν ου- 
- \ id 

yatto χρίνειν. πῶς γὰρ ἣ ὀπτικὴ δύναμις τὸ μέλαν διαχρίνει χαὶ τὸ λευ- 

χόν, εἰ μὴ τὸν τύπον προείληφε τούτων; ἔχει δὲ οὐχ ὡς λευχὴ οὖσα ἢ 

μέλαινα, ἀλλὰ χριτικχῶς: οὕτως ὃὲ χαὶ ἢ ἀπόδειξις ἢ διαχρίνουσα τὸ ahy- 10 
OX. x ἘΞ fisoc Ξ \ ¢ ‘\ ¢ ΣΝ >) Ἁ \ μ », ΩΝ ἐλέυ- ΄ 

ϑὲς χαὶ τὸ ψεῦδος χαὶ 6 χανὼν ὃ τὸ εὐϑὺ χαὶ διάστροφον ἐλέγχων, 7 
Ἁ A 3 \ 3 , ~ , ΄ ἊΝ A >) , A \ \ ‘ 

20 μὲν τὸ ἀληϑὲς ἐπάγουσα τῷ χρινομένῳ, ὃ δὲ τὸ εὐϑύ, τὸ μὲν χατὰ THY 

ἐφαρμογὴν χρίνει, τὸ δὲ χατὰ τὴν παραλλαξιν," χαὶ δῆλός ἐστιν αὐτὸς 
> > , \ 9.7 σ 3 >X , By ψι ~ » x = 

ὃην ἐχϑέμενος τὰ παραδείγματα, ὅτι οὐδὲ τούτῳ ἐπέστησε τῷ ἄλλως μὲν 15 

τὴν ὀπτιχὴν δύναμιν τὸ λευχὸν χαὶ μέλαν χρίνειν ὡς 
ΜᾺ ἴδη ἄμφω χατὰ εἰδη- 
ὧν ἐν τῇ αἰσϑήσει 

/ Ww \ id 5 ‘x Ξ ᾿Ξ A ΄ Ἁ -- Υ̓ 9. ayo A ΞΘῚ 

προειλημμένων. ἄλλως ὃὲ ἢ ἀπόδειξις χαὶ ὁ χανῶν τὸ μὲν ἀληῦες χαὶ τὸ 
> \ 

ὶ 

6 
[ν᾿ 

ν > 
0 τιχὴν συναίσϑησιν εἴτε ἐνεργείᾳ εἴτε δυνάμει τῶν εἰ 

τῷ or 

εὐθὺ τῷ εἴδει τῷ ἐν αὐτοῖς ὡς ἐφαρμόττοντι χρίνουσιν, τὸ GE ψεῦδος χα 

διάστροφον τῷ παρὰ τοῦτο" τὸ γὰρ μὴ ζῷον ψεῦδος λέγειν ἄνϑρωπον. χαὶ 

αἰσχύνομαι μέν. εὖ ἴστε, τοῖς τοιούτοις ἐνδιατρίβων, ἀλλ᾿ ἐπειδὴ διὰ τού- 

των ἀναιρεῖν ἐπιχειρεῖ τοῦ μὲν οὐρανοῦ τὴν μαχαρίαν ἀιδιότητα, τοῦ ὃξ 

80 δημιουργοῦ τὴν ἀμετάβλητον ἀγαθότητα, ἀνάγχη τὸ σαϑρὸν αὐτῶν ἐλέγ- 2 
ἔξ ΤΩΣ ΟΣ ΄ 3 ΄ > ~ hy te ς \ ΣΥΝ ἘΠ ᾿ς ἘΝ 

χειν τοῖς ἐπιπολαίως ἀχούουσιν αὐτοῦ βοηϑοῦντα. οἱ γὰρ μετρίως Ἠγμενο τ- 

ὃ οὔτε (pr.)] οὐδὲ Ὁ ἡ τοῦ om. Ee 4 τὸ μέλαν BD τὸ ἑστάναι AKe 

4.5 οὔτε ἡ βαρεῖα καὶ ὀξεῖα φωνὴ ἐν τῇ ἀχουστικῇ c, οὔτε ἡ βαρεῖα ἐν τῇ ἀκουστιχῇ (corr. 

ex ἀντὶ ἀχουστιχῆς E*) χαὶ ὀξεῖα φωνὴ E 5 οὐδ᾽ Β 7 τυγχάνων Β, sed corr. 

μάτην om. AB 8 παρεισεχύχλησε] mut. in παρενϑεὶς ἐκύχλησε E?: παρενϑεὶς ἐχύ- 

“ANSE ὁ εἴπερ] corr. ex ἤπερ E? 9 τὸ xata] xata Ec 15 Eyo B 

17 post λευχὴ del. δύναμις τὸ μέλαν διαχρίνει xat τὸ λευχὸν A 18 οὕτω BD 
x 

21 δηλός] δῆλ, A: δὴ λόγος B ᾿" οὗτος Ὁ 22 τῷ παραδείγματι ΑΒ τὸ E 

μὲν] κατὰ Β 23 τὸ μέλαν Ὁ χατὰ τὴν Β 26 ἐφαρμόττοντι D: corr. ex 

ἐφαρμόττειν ἘΠ: adaptatum aliquid Ὁ: ἐφαρμόττον AB χρίνουσι Ec 27 τῷ 

om. D 28 ἴσϑε E: corr. E? ἐνδιατρίβειν E διὰ om. B 29 μὲν] μὲν 

γὰρ ΑΒ ἰδιότητα E: corr. ἘΠ 80 ἀϑότητα Β 31 οἱ] οἱ μὲν Ec 

ἠγμένοι E: ἡγούμενοι ABD (qui mediocriter intelligunt b) 
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οὐ τὰ τούτου μόνον εὖ οἶδα ὅτι περιπτύουσιν, ἀλλὰ χαὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους 841 
σχιαμαχίας ἡγούμενοι σχολῆς οὐχ εὐτυχοῦς ἔργον αὐτοὺς ὑπολήψονται. 
ἀχούειν οὖν ἀνάγκη χαὶ τῶν ἐφεξῆς. πῶς οὖν οὐ παντελῶς τοῖς λόγοις 30 
ἐστὶν ἐπηρεάζοντος, τὴν ἐπὶ τοῦ ἡμιχυχλίου τῶν χινήσεων ἀντίϑεσιν τὴν 

, 5 ‘ Vy 4 ~ > \ ~ g \ A ¢ Ἁ - ᾿Ὶ ~ , 

αὐτὴν εἶναι λέγειν τῇ ἐπὶ τῆς διαμέτρου διὰ τὸ ὑπὸ τῶν αὐτῶν σημείων σι 

τό τε ἡμιχύχλιον περατοῦσϑαι χαὶ τὴν διάμετρον; ὁρᾷς, πῶς οὐχ ἐφιστάνει, 
\ o > ΄ - \ . ~ ΄ ΄, ΄ \ \ 

ὅτι οὐχ ἁπλῶς τὰς ἐπὶ τοῦ ἡμιχυχλίου χινήσεις τὰς αὐτὰς τα ς ἐπὶ τῆς 35 

διαμέτρου λέγει ὁ ᾿Δριστοτέλης, ἀλλ ὅταν ὡς ἐναντίαι λαμβάνωνται, τουτ- 
ἔστιν ὡς ἀπὸ ἐναντίων τόπων, ταὐτὸν δὲ εἰπεῖν τῶν τὸ πλεῖστον διεστη- 

10 χότων, ταὐτὸν δὲ εἰπεῖν τῶν ὡρισμένην ἐχόντων τὴν μεταξὺ διάστασιν" 
ἢ γὰρ πλείστη ὥρισται: ταὐτὸν δὲ εἰπεῖν τὴν τῇ ἐλαχίστῃ μετρουμένην " 40 

αὕτη yao ἐστιν ἢ ὡρισμένη. ὅτι δὲ ἢ ἐλαχίστη τῶν τὰ αὐτὰ πέ 

ἐχουσῶν Ἰράμβῶν ἧ εὐϑεῖαά ἐστιν, εἰ ἀγνοεῖ, μανϑανέτω. εἰπόντος δὲ τοῦ 

᾿Αλοξανδροῦς ὅτι τὰ ἐπὶ τοῦ ἡμιχυχλίου ὡς ἐξ ἐναντίων τόπων χινούμενα, 

15 εἰ xai μὴ ἐπὶ τῆς εὐϑείας χινεῖται, GAN οὖν τῷ τοσοῦτον τὸ μεταξὺ αὐ- 45 

τῶν διάστημα χινεῖσϑαι, ὅσον χατ᾽ εὐϑεῖαν ἀφέστηχε, ταύτῃ τὴν ἐναντίαν 
χινεῖται, τουτέστι τὴν | ἀπὸ τῶν πλεῖστον διεστηχότων τόπων, οὐδὲ οὔ- 840 
τως, φησὶν οὗτος, τὸ ἐναντίας εἶναι ὁμολογεῖν τὰς ἐπὶ τοῦ ἡμιχυχλίου 

ἔμπαλιν γινομένας ἐχφεύξεται, κἄν τε διὰ τὸν χύχλον ἔχωσι τὸ εἶναι ἐναν- 
20 that, χἄν τε διὰ τὴν τούτου διάμετρον" χαίτοι εἰ διὰ τὴν διάμετρον, οὐχ ὅ 

ὡς ἐπὶ τοῦ ἡμιχυχλίου χινούμεναί εἰσιν ἐναντίαι οὐ γὰρ ὡς ἡμικυχλίου 
πέρατα τὰ Γ Δ πλεῖστον ἀλλήλων διέστηκεν, GAN ὡς ἐπὶ τῆς εὐϑείας. 
εἶτα τοῦ ᾿Αλεξάνδρου εἰπόντος, ὡς, εἰ μὴ τῇ εὐϑείᾳ πᾶν διάστημα ἐμε- 
τρεῖτο ἀλλὰ τῇ περιφερεῖ, οὐδὲν Fy δυνατὸν τ τὸ διεστὼς πλεῖστον 10 

<3 3s 

@ 

Tes 

τυ R C= ac oO a R svy Cc τῷ δύνασϑαι χαὶ τῶν ἐγγὺς ὄντων ποιῆσαι πε μεγίστην bo σι 

σφόδρα τ περιγράψαντας κυρτὴν περιφέρειαν χαὶ τῶν acaitnohs διεστώτων 
ἐλάττονα, οὗτος πάλιν μαχροὺς ἀποτείνει λόγους δειχνύναι φιλονειχῶν, ὅτι 

ual ἐπὶ τῆς περιφερείας ἣ πλείότη διάστασις ἣ κατὰ τὸ πανταχόϑεν ἴσον 1b 

φεστάναι ἐστίν, ὡς ἢ τοῦ Κριοῦ πρὸς τὸν Ζυγόν, οὐκ ἐννοῶν, ὅτι ἄλλο 
o- A Φ ὃ A 

Ὄ 
= ° cS 

»] \ ~ ‘4 

ὰ 
80 μὲν τὸ πανταχόϑεν ἴσον, ἄλλο δὲ τὸ πλεῖστον, χαὶ ὅτι ἢ ἀπ 

διὰ τοῦ Ζυγοῦ φερομένη ἄχρι τοῦ Τοξότου διάστασις ἐπὶ τῆς περιφερείας 

1 0d] corr. ex χαὶ E? oo’ Ὁ περιπτύσσουσι B: conspuent Ὁ 2 ἀτυ- 

χοῦς B αὐτοῖς E: corr. ἘΠ 3 οὐ om. AB 5 τῇ om. B 6 ὅπως Ὁ 

8 ἐναντίαι] ἐναντία Ee λαμβάνονται E: corr. ἘΦ 9 ἀπ᾿ Ac τῶν] corr. 

ὧν ων 

ex tov A τὸ] te B 10 τῶν] ὡς B τήν D μετρουμένην Ὁ 

12 αὐτὴ E 15 τῷ] corr. ex τὸ E? 16 ἀφέστηχε] seq. ras. 1 litt. E 

17 πλείστων AB 18 ἐναντίον B 19. 20 ἐναντία Ὁ: ἐναντίον Ec 20 χαίτοι 

εἰ διὰ thy διάμετρον om. E: εἰ καὶ κατὰ τὴν διάμετρον E*c 21 χινούμενα Ee 

ἐναντία Ee ὡς] ὡς ἐπὶ tod DE: corr. E? 22 πλεῖστον om. AB διεστηχέ- 

ναι Ὁ 23. 24 ἐπιμετρεῖτο A: ἐπεμετρεῖτο B 24 τῇ] τῷ ἢ διεστὸς Β 

πλεῖστο E: corr. E* 26 τὴν χυρτὴν Ac διεστηχότων B 28 χατὰ τὸ] κατὰ 

: del. Ε5: om. ec ἴσως ¢ 29 ἀφεστῶσα E*be 91 διὰ] χαὶ B φερ 

μένην} -ην in ras. E! 
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5 r , ie Ἐν ἢ enn Τὰ ~ FF ~ , . 

λαμβανομένη μείζων ἐστὶ τῆς ἄχρι τοῦ Ζυγοῦ. εἰ μέντοι ἐπὶ τ 
τῶν περάτων εὐϑειῶν λαμβάνοιντο at διαστάσεις, πλείστη ἐστὶν ἢ ἀπὸ 1 

Κριοῦ ἐπὶ Zoyov, διότι μείζων πασῶν τῶν εἰς τὸν χύχλον διαγομένων εὐ- 
ὑξιῶν ἢ 

ἮΝ ΄ ’ >] > ‘ > ~ , 5 , 

διάμετρός ἐστιν, εἰ GE ἐπὶ περιφερειῶν 7 διάστασις λαμβάνοιτο, 
5 δυνατὸν πλειόνων περιφερειῶν ἐπὶ τὰ αὐτὰ σημεῖα γραφομένων, ὡς εἶπεν 90 

> J 

ὁ ᾿Αλέξανδρος, ἄλλοτε χατ᾽ ἄλλην περιφέρειαν τῆς πρὸς ἄλληλα τῶν ση- 

μείων διαστάσεως λαμβανομένης μιηχέτι ὡρισμένον εἶναι τὸ πλεῖστον. οὖ- 
>\ , \ ~ ‘ , Ce Sart s 7} ΄ cg \ ΣΝ 

τος δὲ πάλιν μὴ συννοῶν τὰ λεγόμενα “τὸ λέγειν φησίν “Ot χαὶ ἀπὸ 

τῶν πολὺ διεστώτων ἐλάττονα δυνατὸν περιγράψαι περιφέρειαν χαὶ ἐχ τῶν 30 

10 ἐγγὺς μείζονα, οὐχ οἶδα εἰπεῖν, πότερον παραλογίσαι βουλομένου ἐστὶν 
ἢ ἀγνοοῦντος, ὡς οὐ ϑαυμαστόν, εἰ ἐπὶ διαφόρων χύχλων τὰ μὲν ἐγγὺς 
ὄντα ἐν ϑατέρῳ τῶν χύχλων σημεῖα, εἰ ποδιαίαν ἔχοι τὴν περίμετρον χαὶ 

ἡμιποδίῳ διεστήχοι, πλεῖστον διεστάναι λέγεται, τὰ δὲ ἐν τῷ p ποδῶν τὴν % ᾿ 
περίμετρον ἔχοντι διεστηκότα ἀλλήλων σημεῖα χε πόδας οὐ πλεῖστον ἀλλή- 

> > ? ~ ~ ~ , 

15 λων Gtéctyxe.” τὰ δὲ αὐτὰ χαὶ ἐπ᾽ εὐθειῶν φλυαρεῖ τῆς μὲν πηχυαίας 
/ 

τὰ πέρατα πλεῖστον διεστάναι λέγων: τὸ γὰρ ὅλον διέστηχε᾽ τῆς δὲ Exa- 

τονταπήχους τὸ μέσον ἀπὸ τοῦ ἄχρου οὐ τὸ πλεῖστον: οὐδὲ γὰρ τὸ ὅλον, 40 

ἀλλὰ τὸ ἥμισυ. χαὶ ταῦτα γράφει νουίζων τὸν ᾿Αλέξανδρον ἐπὶ ἄλλων 
χαὶ ἄλλων σημείων λαμβάνειν τὴν πλείστην χαὶ οὐ πλείστην διάστασιν, 

Da) Ύ - νου 20 ἐπειδὴ εἶπεν “τῷ δύνασϑαι χαὶ τῶν ἐγγὺς ὄντων ποιῆσαι περιφέρειαν με- 
\ ὶ 

~ 5 2 \ Ὑ 2 ΄ 7) > > la σ +> " 

γιστὴν χαὶ TWY οὐχ ξεγγὺς οντῶν ἐλάττονα » Οὐχ ἐννοησᾶς, οτι οὐῶξν 49 

a ~ » σ \ a ~ 
Etcat, OTL xal ATO τῶν 

| 
xn Sr , o c ΄ ΨΣ ' ΄ 
ἂν αὐτῷ προεχώρησεν οὕτῳς ὑποϑεμένῳ τοῦ ᾿Αριστοτέλους προϑευμένου 
ὃ τοῦ ἡμιχυχλίου περάτων αἱ ἀντιχινήσεις, 85a 

> > ΄ 2 ΄ ΄ ᾿ , ¢ 3) 4h ~ > , εἰ ὡς ἐναντίαι λαμβάνοιντο, τουτέστιν ef ὡς ἀπὸ πλεῖστον διεστηχότων 
ς ΞΕ a ΄ VG tele ard  νῸΣ > 

πων, ὡς ἐπὶ τῆς διαμέτρου λαμβάνονται. ahh ὃ ᾿Αλέξανδρος βουλό- Aa Oo. 

\ \ > 25 μενος δεῖξαι, ὅτι ἐπὶ τὰ αὐτὰ σημεῖα χαὶ μείζονας χαὶ ἐλάττονας dv- 5 

νατὸν περιγράφειν περιφερείας, ἐχ περιουσίας ὡς ἐπὶ ἄλλων χαὶ ἄλλων 
, ς - " , 

περάτων ἐποιήσατο τὸν λόγον δύνασϑαι λέγων χαὶ τῶν ἐγγὺς ὄντων περά- 
Σ 

ς των μεταξὺ μεγίστην ποιήσασϑαι περιφέρειαν χαὶ τῶν πάμπολυ διεστώτων 
, ἐλάττονα" εἰ δὲ ἐπὶ τῶν διαφόρων δυνατόν, δῆλον, ὅτι πολλῷ μᾶλλον ἐπὶ 10 

c2 o 
~ vat \ \ v \ 4 , > ΄ ““ 

τῶν αὐτῶν. ὅπερ μὴ συνεὶς οὗτος πολλοὺς χατέτεινε λόγους δειχνύς, ὅτι 
΄ς »Σ Ξε σῦς μὲν Se Mean Ye μεγέϑει οὐδὲν ϑαυμαστὸν τὰ μὲν ἐγγυτέρω πλεῖστον 

> an > ΄ ὯΝ od ce Ἃ SPN ~ » »νὭ 

ἀλλήλων διεστάναι, τὰ δὲ πορρωτέρω μὴ πλεῖστον. “᾿χἂν ἐπὶ τῶν αὐτῶν 

1 τῶν] τὴν D 2 πλεῖστον Ec 3 μεῖζον E: corr. E? 7 ὡρισμένην E: 

corr. E? 8 συννουσῶν B χαὶ om. D 10 παραλογίσασϑαι c ἐστὶν BD: 

ἐστὶ AEc 11 ἢ Db: καὶ ABEc ayvouvtos B 12 ἔχει B 13 διεστήχοι]) 

scripsi: διεστήχει ABDE: διειστήχει ὁ λέγεται] addidi: om. ABDEbe ποδῶν 

om. Β 14 ἔχοντι Ὁ: ἔχοντα ADEc: om. Β 14. 15 διέστηχεν ἀλλήλων Ὁ 

15 πηχυαίου ΑΒ 16 τὸ] τὸν D 18 γράφειν ΑΒ 20 εἶπε BDEe ποιῆσαι--- 
μαχρὰν 

τῶν (21) om. AB 21 οὐκ ἐγγὺς ὄντων] seripsi: ἐγγὺς ὄντων Ὁ: ἐγγὺς ὄντων E: valde 

longe entium Ὁ: πάνυ μακρὰν ὄντων a: om. AB: πάμπολυ διεστώτων 6 p. 185,26 K*e 

post ὄντων add. ποιῆσαι περὶ E: ποιῆσαι περιφέρειαν E%ec 23 αἱ om. D: supraser. ἘΠ 

26 περιουσίας ὡς} in ras. ἘΠ 30 συνιεὶς Ὁ αὐτὸς Ὁ 32 ἀφεστάναι Β 



ἢ 

SIMPLICIT IN L. DE CAELO 1 4 [Arist. p. 271427] 187 

δέ, φησί, σημείων οἷον τῶν A B χαὶ μεγίστην περιγράφωμεν περι pep netav Sha 

uni ἐλαχίστην, οὐ συμβήσεται τὰ A Β σημεῖα καὶ πλεῖστον διεστάναι διὰ 16 
(b>) i ᾿ 

X ‘ef l4 Vv y A A > , > \ + 

τὴν μείζονα περιφέρειαν καὶ ἔλαττον διὰ τὴν ἐλάττονα" εἰ γὰρ ἀναπληρω- 

ϑεῖεν, φησί, τῶν δύο χύχλων af λοιπαὶ περιφέρειαι, δυνάμει τὰ A B ση- 
= 5 μεῖα οὐ δύο ἐστίν, ἀλλὰ τέσσαρα" ἄλλην γὰρ σχέσιν ἔχδοσι πρὸς ἄλληλα 30 

> ~ » 
a 

ἐν Exatép τῶν χύχλων΄. “ταῦτα λέγων αὐτῇ λέξει οὐ δῆλός ἐστι μήτε 

συνιεὶς τὰ λεγόμενα καὶ λόγους μόνον ἐχφυσῶν χενούς; τί γὰρ ἐν τούτοις 
~ 

τοῦ “δυνάμει χρεία τῶν διαστάσεων ἐνεργείᾳ τῶν αὐτῶν μενουσῶν τῶν 

A Β σημείων me ἄλληλα, ἄλλης μὲν τῆς ἐπὶ τῆς usilovos περιφερείας, 2 

ἢ. 10 ἄλλης δὲ τῆς ἐπὶ τῆς ἐλάττονος, χαὶ ἄλλης τῆς ἐπὶ τῆς UETULD αὐτῶν εὐ- 
i {> I> 9 i i> i t 

t 

ϑείας, ταύτης μὲν ὡρισμένης ἀεὶ τῆς διαστάσεως διὰ τὸ ὑπὸ ὡρισμένης 

τῆς εὐθείας μετρεῖσϑαι: μία γὰρ καὶ Ae) ἐστὶ τὰ αὐτὰ πέρατα ἔχουσα 

Ἰραμμή: τῶν δὲ κατὰ τὰς περιφερείας ot οὐσῶν, ὅτι πολλαὶ χαὶ 30 

ἄνισοι λοι δύνανται τὰ αὐτὰ πέρατα ἔχειν, χαὶ διὰ τοῦτο οὐχ οἷόν 

ἣν τῶν ἐναντίων διάστασιν ὡρισμένην οὖσαν ταῖς περιφερείαις 

ha τῇ εὐθείᾳ μόνον. οὐχ ἐννοήτας ὃὲ οὗτος, ὅπως λέγεται 

ust τρεῖσϑαι τὸ διάστημα, ὅτι χατ᾽ εὐϑεῖαν τ τὴν ϑέσιν 35 

υέσα τοῖς ἄχροις ἐπιπροσϑεῖν, ἀλλὰ νομίζων, ὅτι διὰ τοῦτο λέγε- 

ται ἐπ᾽ εὖϑε tac, ὅτι 4 ἔξωϑεν προστιϑεμένη τῇ διαστάσει εὐϑεῖα ποιεῖ 

90 αὐτὴν εὐϑεῖαν, “᾿πόϑεν, φησίν, ὁ ᾿Αλέξανδρος μὴ εἶναί φησι τὰ ἐν χύχλῳ᾽ 

πλεῖστον ἀλλήλων διεστῶτα σημεῖα, εἰ μὴ τῇ εὐϑείᾳ πᾶν χαταμετρεῖται 40 

διάστημα, παντὸς μέτ τος μόνον τὸ γνωρίζεσθαι τῷ μετ ρουμένῳ aoe 
x 

‘ 

> Ἁ > » ‘a 

τος, OD μὴν τὸ εἶναι, οὕτως ὡς ἔχον ἐκ φύσεως διὰ τοῦ μέτρου γνωρίζε- 

ται; δῆλον γάρ, ὅτι διὰ τὸ εὐϑεῖαν εἶναι τὴν διάστασιν τὸ εὐϑὺ μέτρον 
> , » > ΄ τῷ 

25 ἐφαρμόττει; οὐ μέντοι ὃ ᾿Αλέξανδρος εἰς τὸ ἔξωϑεν προσαγόμενον μέτρον 45 
~ 3 ) > , 

ἀπεῖδεν, αλλ ie τὸ ποτὲ μὲν εὐϑεία ϑέσει thy διάστασιν ὡρίσϑαι, ποτὲ 

εἶναι. S5b δὲ περιφεροῦς οὔσης τῆς διαστάσεως ἀόριστον 
hes as δὲ χαὶ τὸ hae ἐπὶ εἰ τ αετὺ τὸ oS ιχνύην, Ὁ “dy ἐπ 

80 H ἡμιχυχλίου, τὴν δὲ ἀπὸ τοῦ Z ἐπὶ τὸ E διὰ τοῦ Θ ἡμιχυχλίου, οὐδὲ 

1 περιγράφομεν E: corr. E? ὃ ἔλαττον b: ἐλάττονα ABDE 4 τὰ BDb: τοῦ AEc 

6 post ἑκατέρῳ del. thy σχέσιν A 7 ante τί ras. 15 me E 8 τῶν (pr.) om. Ὁ 

τῶν (tert.)] tod E 11 τῆς om. Ec 12 ἐστὶ ba: ἐστὶν ἡ ABDEc 15 διαστά- 

σεων B 17 τῆς εὐθείας E: corr. E? 18:19 ese comp. ambig. A: λέγει B 

19 ebdetas) εὐϑεῖαν B 20 φησι om. B 21 χαταμετρῆται A 22 μόνου ὁ τὸ] 

τῷ ἢ 23 ἔχων E: corr. E* 25 προσαγώμενον E, sed corr. υέτρον om. DE 

28 προϑεὶς Ab: προσϑεὶς BDEc 29 λαμβάνει E: corr. E? τὸ B: τοῦ ADEc 

Z] corr. ex E E? 30 H] in ras. B τὴν --- ἡμιχυχλίου] mg. E? Z| E AB; ef. 

Ρ. 149,4 sq. E] Z AB Fig. om. ABDEc, locus ei relictus in A 
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id 

αὖται ἐναντίαι αἵ χινήσεις εἰσίν, διότι οὐχ an’ ἐναντίων τόπων" οὐ γὰρ 85> 
ὡρισμένην ἐχόντων τὴν διάστασιν. ὃ χρηστὸς οὗτος ἐθάρρησεν οὕτως τοῖς ὁ 

ὑπ᾽ αὐτοῦ διὰ χενῆς ῥηϑεῖσιν λόγοις, ὡς εἰπεῖν, ὅτι “el διὰ τῶν αὐτῶν 

ἐπιχειρημάτων τῷ πρὸ αὐτοῦ χαὶ οὗτος ἤερπῦθλα, οὐδὲν ἡμᾶς πρὸς τοῦ- 

5 τὸν δεήσει λέγειν ἤδη πρὸς τὸν πρὸ αὐτοῦ χατὰ δύναμιν ἀπαντήσαντας᾽". 10 
» ~ , 5 , Oo Ἁ 5 , ΄ ~ > 4 ~ , 

εἶτα μέμφεται τῷ Θεμιστίῳ εἰπόντι, ὅτι τὰ αὐτὰ λεχτέον τοῖς ἐπὶ τοῦ ho- 

you τοῦ πρὸ τούτου τοῖς περὶ τῶν ἐπὶ μόνου τοῦ ἡμιχυχλίου χινουμένων, 
, σ > a Bae | [ἐ ᾿ la ΄ ~ 4 5 ~ χαΐί φησιν, ὅτι od διὰ τῶν αὐτῶν brofgcewy οὗτος ὁ λόγος τῷ πρὸ αὐτοῦ 

περαίνεται" ἐχεῖνος μὲν γὰρ ἐπὶ ἑνὸς χαὶ τοῦ αὐτοῦ ἡμιχυχλίου ἀπεναν- 15 

10 τίας ἀλλήλαις γινομένας χινήσεις ὑπετίϑετο, οὗτος ὃὲ οὐχ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ, 
ἀλλὰ μίαν ἐπὶ χύχλου λαμβάνει χίνησιν διαιρουμένην χατὰ τὴν τῶν ἥμι- 

χυχλίων διαίρεσιν. “elxstws οὖν, φησίν, αὗται οὐχ ἐναντίαι" μία γάρ ἐστιν 
2 ‘ / v 4 σ. δῶν, \ ig > ? 2 ~ 2 \ > ἐπὶ χύχλου an εἰ λάβοιεν ἕνωσιν: οὐδὲ γὰρ ἢ ax ἀνατολῶν Ext δυ- 20 
suas χίνησις ἐπὶ ϑατέρου τῶν ἡμισφαιρίων, οἷον τοῦ pare γῆν, ἐναντία 

ἐστὶ τῇ ἀπὸ δυσμῶν ἐπ’ ἀνατολὰς ἐπὶ τοῦ λοιποῦ τοῦ ὑπὸ γῆν οὐκ ἄρα 
ὃ αὐτός ἐστιν οὗτος λόγος τῷ πρὸ αὐτοῦ. xal ὅτι μὲν ὡς ἐπὶ ἑνὸς χύ- 
xhov γινόμεναι at χινήσεις οὐχ εἰσὶν ἐναντίαι, ἴσχυσε συνιδεῖν. dtr δὲ δύο 2% 

εἰσὶν οἱ λόγοι, ὃ μὲν δύο ἡμιχύχλια συνημμένα ὑποτιϑέμενος χαὶ τὰς ἐπ᾽ 

αὐτῶν χινήσεις ὁμοίως τῷ πρὸ τούτου ϑεωρήματι τότε μόνον ἐναντίας λέ- 
σ ΄ rs ~ > / Nn εἶ 4 3 ΄ \ SW, 

20 γων, ὅταν ὡς ἐπὶ τῆς διαμέτρου, ἣν xal διεστήχασιν ἀλλήλων τὰ E Z 
σημεῖα, γινόμεναι ϑεωροῖντο, ὃ δὲ ἕτερος τῶν λόγων χατὰ συγχώρησιν ἐν- 80 

\ Ἐν ἘΝ Ψ Ὁ ὙΦ] - if ΄ > , ΄ ΄ > , δ] ? 
δοὺς ταύτας xal ἐπὶ τῶν ἡμιχυχλίων ἐναντίας ὑποτίϑεσϑαι ἐπήγαγεν" ἀλλ 

> 7 \ b) , \ ve > , as! 

οὔτι ye αἱ ἐπὶ tod ὅλου χύχλου φοραὶ once διὰ τοῦτο ἐναντίαι" οὗτος 

αι ἐναντίας τὰς χινήσεις. χαὶ οὐκ οἶδα, ὅπως xav τούτῳ χωρὶς ἐναν- 85 

τιολογίας συνέϑετο: τάχα ὃὲ ἠρχέσϑη τῷ πρὸς τὸν Θεμίστιον ἀντειπεῖν 

Χ ᾿ , \ / A 
= τοῦτον ἐνόμισεν εἶναι μόνον τὸν λόγον τὸν ἐπὶ τοῦ χύχλου λέγοντα μὴ 
> 

ιν 

x4 = σ Ἁ 5 Ἁ , ~ “Ὁ \ ~ \ , Cala vA ‘ 

λέγοντα, ὅτι ta αὐτὰ λεχτέον τοῖς ἐπὶ tod πρὸ τούτου λόγου, χαΐτοι χαὶ 
~ ) 4 ΄ Ὧν Ὧν ae s, δ. - > ~ σ 

τοῦ ᾿Αριστοτέλους, ὡς οἶμαι, διὰ τοῦ ὁμοίως δέ σαφῶς δηλοῦντος, ὅτι 
, χατὰ τὸ πρὸ αὐτοῦ ἐπιχείρημα xal τοῦτο πρόεισιν τὸ ἐπὶ τῶν dbo Futxv- 40 

80 xAtwy, χαὶ τοῦ Θεμιστίου μερίσοντος ἐν τῇ παραφράσει τοὺς λόγους χαὶ 

1 αὐταὶ A at χινήσεις ἐναντίαι B at om. Ee εἰσί BDEe 2 οὕτως] 
~ 
ς 
15 οὗτος E, sed corr.: οὕτω BD τοῖς] 3 ὅπ) dx AB ῥηϑεῖσι BDEe 

λόγοις om. Ac 4 τῷ B: ebrr. ex τὸ cee τὸ D: τῶν Ac οὗτος] οὗτος ὁ 
λόγος ¢ οὐδὲ ΑΒ 5 τὸν] τὸ Ὁ 7 πρὸ τούτου τοῖς] πρώτου τούτοις AB 

ἐπιχυχλίου ec 9 μὲν om. Ὁ χαὶ τοῦ αὐτοῦ om. D ἡμικυχλίου) in ras. E! 

9. 10 ἀλλήλαις ἀπεναντίας Ὁ 10 ὑπέϑετο ς οὐχ Om. ὁ 18 χύχλον E: 

χύχλων ς ἀπ᾿] ἐπ᾿ E 15 ἐστὶ τῇ ἐστὶν ἡ Β τοῦ (alt.) om. Ὁ 

16 ἐστι D οὗτος om. B: οὗτος ὁ ο λόγῳ E: corr. E? 17 περιιδεῖν B 

21 ene a: γινόμενα ABDEc ϑεωρεῖν E: ϑεωρῆται Ee 23 οὔτοι E%e 

24 δὲ] μὴ συνεὶς Ke τοῦτο be post τοῦ del. ἐπὶ E? 25 κἀν BDE?: 

χἂν AE: χαὶ ὁ τοῦτο E, sed corr. 26 tw] corr. ex τὸ E? 28 ὁμοίως δέ] 

271413 29 πρόεισι BDEe 20 τοῦ] τοῦ τε B μαρτυρήσαντος Β τοῦ 

λόγου DE 
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Oy 
ee heed ͵ ον ραν ΡΝ αὗται ay reer eS ee eee HET πὶ wey τοῦ προτέρου λέ (CUED ὅτι τὰ αὐτὰ λεχτέον τοῖς Ext τοῦ πρὸ ϑ8ὃν 

ς ΄ ΄, - > yee, 

τούτου λόγου. ἐπὶ ὃὲ τοῦ δευτέρου χἂν συγχωρήσῃ τις φησί “ταῖς ἐπὶ 
τῶν ἡμιχοχκίων φοραῖς ἐναντίαις εἶναι. ἀλλ᾿ οὐ τὴν ἐπὶ τοῦ ὅλου χύχλου, 45 

περὶ ἧς ὃ λόγος, συγχωρήσειεν av τις μερίζεσϑαι ὡς εἰς ἐναντίας". 

5 Ὅπως δὲ εἰς thy | τῶν δύο τούτων ἡμιχυχλίων ὑπόϑεσιν προῆλϑεν 6 801 

nares τῷ Epa Ket, εἴρηται μὲν ἐν ταῖς ἐξηγήσεσι τῶν ἐπιχειρημάτων, 
~ \ ~ > 

οὐ χεῖρον 6& χαὶ νῦν ὑπομνῆσαι. τὸ μὲν γὰρ πρῶτον ἐπιχείρημα τῶν 

δειχνύντων, ὅτι τῇ χύχλῳ κινήσει οὐχ ἔστιν ἐναντία χίνησις, χαϑολιχώτερον 5 
, ~ ~ 5» tA cg v 5 , ΄ , ‘ 5 ‘ 

ἀπὸ τοῦ μᾶλλον ἐπεχείρει λέγων “ὥστε, εἴπερ ἐναντία τίς ἐστιν, τὴν ἐπὶ 
10 τῆς εὐθείας μάλιστα ἀναγχαῖον ἐναντίαν εἶναι πρὸς τὴν χύχλῳ χίνησιν, αἵ 

5 > , 7) ‘ 

ς εὐθείας ἀλλήλαις ἀντίχεινται διὰ τοὺς τόπους. τὸ Ge δεύτ | 
σ \ ~ 

SY, OTL αἱ ξἕπι τὴς TOY pov ἔδειξ ices aaa ἀνάπαλιν γινόμεναι χινή- 10 

σεις οὐχ εἰσὶν ἐναντίαι διὰ τὸ ἀπείρους εἶναι περὶ τὰ αὐτὰ πέρατα Red 
φερείας. τὸ O& τρίτον ἐπὶ τος υένης ten ρείας τῆς τοῦ ἡμιχυχλίου τὴν ͵ 

18 ὑπόϑεσιν ποιησάμενον τὰ αὐτὰ συνήγαγεν. 
τοῦτο δύο ἡμιχύχλια ὑποϑέμενον συνημμένα ἽΝ: a τούτων τὰ αὐτὰ συῳ- 15 

3 = wy 

τ 
7¢ 4» \ ’ 

᾿ούϑως οὖν τὸ τέταρτον 

βαίνειν φησί, συγχωρήσας δὲ τούτοις ὡς ἐχτὸς οὖσιν τοῦ προβλήματος ἐπὶ 
τοῦ χύχλου σχοπεῖν ἀξιοῖ ἦν γὰρ τὸ πρόβληυα. ὅτι τῇ χύχλῳ χινήσε 

| i it ͵ il ry i 

\ , > a. ~ 5 Q~ , “ “» 

οὐχ ἔστιν ἐναντίχ χίνησις. εἰ δὲ ταῦτα ἀληϑῇ λέγω, παντός, οἶμαι, τὸ 

20 λοιπὸν συνιδεῖν ἐστιν, ὅτι οὗτος “ἢ οὔτε τοῦ σχοποῦ τῶν ᾿Αριστοτέλους 20 
΄ ΄ Ἄν ~ ~ 

λόγων συναισϑάνεται οὔτε τοῖς τῶν ἘΠ. παραχολουῦϑεῖ. 

᾿Αλλὰ δὴ χαὶ ἐπὶ τὸ ἀπ τς: τῶν ἐπιχειρημάτων ἀναζωσάμενος τὸ 
τὰς ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ χύχλου δύο χινήσεις ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ μὲν σημείου ἐπὶ 

λ 9... δ΄ > v4 ΄ ~ N \ ba ~ 9.1 ~ c = 
τὸ αὐτό, ἀνάπαλιν δέ, γινομένας τῷ τὸ μὲν. ἀπὸ τοῦ A διὰ τοῦ B ἧἣμι- 25 

χυχλίου ἐπὶ τὸ Α χινεῖσϑαι, τὸ δὲ ἀπὸ τοῦ Α διὰ τοῦ ae ἡμιχυχλίου τῷ σι 

τοῦ Γ ἐπὶ τὸ αὐτὸ πάλιν τὸ A, χαὶ ταύτας δειχνύον wx οὔσας ἐναντίας 
X g NX , Χ 2 ~ > \ JEN > \ > \ > , 2 διὰ τὸ ταύτας μὲν gx τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ αὐτὸ εἶναι, τὰς δὲ ἐναντίας ex 

τοῦ ἐναντίου εἰς τὸ ἐναντίον, δαπανήσας, ὡς ἔοιχε, τὰς ἑαυτοῦ ἀντιλογίας 

χει Vas εἶναι 30 2 
ex 

> 
ST 
επ 

χαὶ στεν oe ὡρηϑεὶς νῦν ἐνίσταται πρὸς τὸ ἐναντίας χινήσεις 

80 χαϑόλου τὰς ἀπὸ ἐναντίων τόπων. χαίτοι χαὶ ἐν τοῖς ἄλλοις 

τούτῳ Ἀρησαρεναῦ τοῦ ᾿Αριστοτέλους τῷ ἀξιώματι χαὶ διὰ τοῦτο τῇ χύχλῳ 
ἰιχειρήμασι 

χινήσει μὴ βο υλομένου εἶναι ἐναντίαν χίνησιν διὰ τὸ μὴ εἶναι ἐν τῷ χύ- 

2 ἐπὶ (ργ.}] in ras. Ὁ συγχωρήσει E, sed corr. τὰς be 3 φορὰς ἐναντίας be 

4 εἰς om. ὁ 6 ἐξηγήσεσιν Ὁ γὰρ] postea add. ΑἹ 8 χυχλιχῇ D 

9 λέγων] mut. in λέγον E? ὥστε] 27122 ὥστ᾽ Ec éott BD ἐπὶ] ἐπ᾽ 
D: ἀπὸ Ee 10 τῆς om. Ὁ εἶναι ἐναντίαν D 12 περιφερείας om. c 

15 ποιησάμενος B 17 οὖσι BDEc 19 παντός AB: πάντως DE: om. ἢ 20 6 

ἀνὴρ DE οὔτε --- συναισϑάνεται (21)] om. E: οὔτε τὸν τῶν ᾿Αριστοτέλους λόγων σχοπὸν 

ἐννοεῖ Ec 22 δὴ] δεῖ AB τὸ (alt.)] corr. ex τῷ E? 23 μὲν] supra- 

ser. D 25 τοῦ A DEb: τοῦ πρώτου AB: om. c διὰ om. ὁ τοῦ] τὸ τοῦ 

B: om. D post ἡμικυχλίου rep. ἐπὶ τὸ A χινεῖσϑαι τὸ δὲ ἀπὸ τοῦ πρώτου διὰ 

τοῦ ἑτέρου ἡμιχυχλίου B 26 post A rep. διὰ ἑτέρου ἡμιχυχλίου τοῦ I’ ἐπὶ τὸ αὐτὸ 

πάλιν τὸ A D δεικνύων DEc: corr. E? 28 αὐτοῦ Ec 30 ἀπὸ τῶν D 

31 τούτῳ] τοῦτο E 
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χλῳ τοὺς πλεῖστον ἀλλήλων διεστηχότας τόπους, εἰ μὴ χατὰ τὴν διάμετρον 804 
, ~ ~ v ~ + 4 δ 

ὁρίζοιντο. eye οὖν οὗτος, ὅτι τῶν τῷ εἴδει διαφερόντων διάφοροι χαὶ at 36 

ἐναντιώσεις: οὐχ ἄρα, εἰ at χατ᾽ εὐϑεῖαν ἐναντίαι χινήσεις ἀπὸ ἐναντίων 
| vo ‘ Pa ae isd vi ’ “ “ a » cc ΄ σ εἰσὶ τύπων, ἤδη χαὶ τὰς κύχλῳ οὕτως ἐναντίας εἶναι ἀνάγχη" el γάρ, ὅσα, 

5 © ησί, ταῖς χατ᾽ εὐϑεῖαν ὑπάρχει χινήσεσι, τοσαῦτα χαὶ ταῖς χατὰ χύχλον 40 

ὑπάρχειν ἀςιώσοῦσς συμβήσεται μηδὲ ὅλως χίνησιν εἶναι τὴν χύχλῳ πᾶσα i ! 1 i ἴ 
δ 

γάρ, Call xav εὐθεῖαν χίνησις ἀπό τινός ἐστιν ἐπί τι μεταβολή: at δέ 

ve φυσιχαὶ χαὶ ἁπλαῖ χινήσεις καὶ ἐξ ἐναντίου εἰς ἐναντίον: ἢ γὰρ ἐπὶ τὸ 
ἄνω τῶν χούφων φορά, οἷον πυρός, χάτωϑεν ἄνω γίνεται. ἐναντίον ὃξ τὸ 45 

10 ἄνω τῷ χάτω, χαὶ 7% τῶν βαρέων ἔμπαλιν. | οἷον γῆς. καὶ ἐπὶ τῆς 800 

χατὰ ποσότητα δὲ χαὶ ἐπὶ τῆς χατὰ ποιότητα κινήσεως ἐξ ἄλλου πάντως 
ἰς ἄλλο μεταβαίνει τὸ χινούμενον. εἰ τοίνυν πᾶσα χίνησις ἐξ ἐναντίου εἰς 
ναντίον ἢ ἁπλῶς ἐξ ἄλλου εἰς ἄλλο, οὐδεμία δὲ τῶν χύχλῳ ἐξ ἄλλου ὅ 

M- cx ( 

\ 

a - < [0] - , ic ἄλλο, ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ δὲ εἰς τὸ αὐτὸ, οὐδ᾽ ἄρα χίνησις ἔσται ἢ 

15 χύχλῳ. χαὶ τί με δεῖ πολλὰ τῶν τούτου παρατιϑέναι χαὶ τῆς ἐν αὐτοῖς 

φλυαρίας ἐμαυτὸν ἀναπιμπλάναι: ἀλλὰ ual ἐν τούτοις χαὶ ἐν τοῖς ἐφεξῆς 
αὐτῷ λεγομένοις πη, χρή, πρῶτον μὲν ὅτι τῇ χύχλῳ χινήσει σαφῶς 10 

ὁμολογεῖ μὴ εἶναι ἐναντίαν χίνησιν ὡς ἐξ ἐναντίων τόπων, ἐναντίοι ὃὲ δη- 
λονότι τόποι εἰσὶν οἱ πλεῖστον διεστηχότες, χαίτοι τοσούτους χατατείνας λό- 

90 yous ἐν τῷ δειχνύναι, ὅτι πλεῖστον ἀλλήλων διέστηχεν ἐν τῷ χύχλῳ 

υὖρια τὰ χατὰ διάμετρον, χαὶ τάδε γράφων ἐν τῷ xe χεφαλαίῳ τοῦ I 
πέμπτου βιβλίου ἐπ’ αὐτῶν τῶν ῥημάτων" “ἱπλεῖστον οὖν τῶν περάτων 
τοῦ ἡμιχυχλίου διεστώτων χαὶ τὰς ἀπ’ αὐτῶν ἀπ᾽ ἐναντίας (eae χι- 
νήσεις ἀνάγχη ἐναντίας εἶναι διὰ τὸν τῶν ἐναντίων ὁρισμόν. ὁρᾷς οὖν, 

25 ὅπως συμφωνεῖ τούτοις τὰ ἐνταῦϑα λεγόμενα “el τοίνυν πᾶσα χίνησις ἐξ 
ἐναντίου᾽᾽ χαὶ τὰ ἑξῆς. εἶτα ἐπιστήσωμεν, ὅτι ἐχ πλείονος περιουσίας ob- 20 

τος τὸ τῷ ᾿Αριστοτέλει προχείμενον πειρᾶται δειχνύναι τὸ τῇ χύχλῳ χινή- 
cet μὴ εἶναι ἐναντίαν χίνησιν, πρὸς ὃ πᾶσαν αὐτοῦ τὴν ἀντιλογίαν προὺ- 
βάλετο λέγων: “todto τοίνυν ἡμῖν ἀποδεῖξαι προχείσϑω., ὡς οὐδεὶς λόγος 

80 τῶν CEE ον τῇ χύχλῳ χινήσει wh εἶναι χίνησιν ἐναντίαν ὑγιὴς 2% 

πάρχει᾽" 
ἐναντίον, ἀλλὰ μηδὲ ἐξ ἄλλου ὅλως εἰς ἄλλο' τοῦτο γὰρ χαὶ ὑπὲρ τὰ 
=: 

> Soi fe éver. 2¢ Byavciou ἐπεὶ et i γὰρ μηδεμία τῶν χύχλῳ, ὡς λέγει, ἐξ ἐναντίου ἐστὶν εἰς 

2 λέγοι Ὁ οὖν] δὲ Β οὕτως Ὁ zai] bis B, sed corr. αἱ om. Ee 

ὃ ἀπὸ τῶν Ὁ 5 χινήσεσιν Ὁ 6 ἀξίως οὖσι A συμιβήσεσϑαι Β τὴν] 

corr. ex τῶν E! 7 τῇ μεταβολῇ AB 8 ye] om. B ἐναντίου] ἐναντίας AB 

9. γίγνεται E τὸ] τῷ c 10 τῷ] τὸ Ee 12 τι νῦν E: corr. E? 

ἐναντίας AB 18 οὐδεμία --- ἄλλο (14) om. AB 14 οὐδ᾽] οὐχ Β 15 δεῖ 

pe B τούτου ABb: πρὸ τούτου DEe τῆς] corr. ex τὰς E* αὐτοὺς A 

β α 
16 ἐμαυτὸν om. ὁ 19 διεστηχότες] διεστηκότες ἀλλήλων Ὁ 21 μόρια om. Β 

ze om. DE: corr. E?: 22 b 22 πλείστων E, sed corr. 24 ὁρισμόν] 

in ras. B 26 post ἐναντίου add. χαὶ εἰς ἐναντίον Ec ἐπιστήσομεν Ebe 

28. 29 προὐβάλλετο Ec 31 τῶν] τῷ Ὁ ἐναντίου] ἐναντίας B 32 τοῦτο -- 

ἄλλο (p. 191,2)] mg. E? 
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ἐσχαυμένα πηδᾶν χατὰ τ παροιμίαν ἐστίν: τὸ γὰρ μηδὲ ἐξ ἄλλου εἰς 86» 

ἄλλη. πολλῷ μᾶλλον οὐδὲ 
΄ 

τίαν χίνησιν τὴν ἐξ ἐναντίων τύπων ὑποϑεμένῳ. ἐπὴν χαὶ οὗτος ἔμπροσϑεν 

. ary eS: ~ 9% 
ς ἐναντίου εἰς ἐναντίον" OTA OV, ὅτι τῷ CVAV- 30 ὧν 7 

I~ 

CO συνεχώρησεν εἰπών “διὰ τὸν ὁρισμὸν τῶν ἐναντίων᾽᾿. ἐξ ἀνάγχης ἕπεται 
> 

τὸ τῇ χύχλῳ χινήσει μὴ εἶναι ἐναντίαν χίνησιν.͵,“τρίτον ὃξΣ ἐπιστάσεως σι 

Ve σ 7 ~ . , > ~ , ΄ \ > ‘ ye | μ 

ἄξιον. ὅπως ἰδιωτιχῶς διατείνεται ἐν τῇ χύχλῳ κινήσει “μὴ εἶναι τὴν ἀπ 80 
v 5 v ae, ele δ ΤΆ, ἘΞ τς a ε 

ἄλλου εἰς ἄλλο μετάβασιν, ἐπειδὴ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ αὐτὸ γίνεται ἢ 
΄ ΄ Ἃ 5" , , 

περιφορά. χαίτοι εἰ μὴ εἴη ἐξ ἄλλου εἰς ἄλλο τὸ ἀεὶ πλησιάζον μετάβα- 
\ Ἃ ν > \ ~ wv ~ ~ 5 , 

σις, οὐδὲ χίνησις ἄν εἴη. ἀλλὰ χαὶ τοῦτο ἄν τις αὐτοῦ τῆς ἀνεπιστασίας 
, ~ » 5 4 ~ sv ’ 

10 ϑαυμάσοι, πῶς ὡς ἄτοπον ἐπάγει τῷ ᾿Αριστοτέλει τὸ μηδὲ χίνησιν ὅλως 40 

τὴν χύχλῳ λέγειν, εἰ πᾶσα χίνησις, φησίν, ἐξ ἐναντίου εἰς ἐναντίον: χαί- 
Ἁ ~ a ~ ? , Ν ΄ \ . , σ 

τοι πρὸς τοῦτον ἐνίσταται τοῦ ᾿Αριστοτέλους τὸν λόγον τὸν δειχνύντα, ὅτι 
~ , Vv , , ᾿ 5 

τῇ χύχλῳ χινήσει οὐχ ἔστιν ἐναντία χίνησις, ἐναντίαν χίνησιν τὴν ἀπὸ 

ἐναντίων τόπων ὁρισαμένου. πῶς οὖν ὃ ταῦτα λέγων πᾶσαν χίνησιν ἂν 4 
= νὴ sy rs Ay Ξ >s — " 3 >] ἐνὸς by τῇ / la 5 = 

15 εἶπεν ἐξ ἐναντίου εἰς ἐναντίον: GAN ὅτι μὲν τῇ χύχλῳ χινήσει οὐχ ἔστιν 
> Ι = 

ἐναντία χίνησις ἢ ὡς ἐξ ἐναντίων τόπων, σαφῶς οὗτος συνεχώρησε al 87a 
σ , ΄ 

χ τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ αὐτό: τοῦτο γάρ φησι πάσης 
, ΩΝ \ id ) 4 , 2 , > , l4 

χυχλοφορίας ἴδιον. ὅτι δὲ 6 xat’ ἄλλον τρόπον ἐναντιώσεως ἐναντία λέ- 
~ UA ΄ 5 A \ ? ay 4 9. 

wv τῇ χύχλῳ χινήσει οὐ πρὸς τὸν ᾿Αριστοτέχδος ἐνίσταται λόγον, οὐ Guy- 5 
~ a 5 γ 3ar la 7 VC a ΄ 5 

20 ἦχεν οὗτος, GAN οὐδὲ μεμνημένῳ ἔοιχε, διὰ τί προὔϑετο δειχνύειν “Apt- 
4 > » στοτέλης, ὅτι τῇ χύχλῳ χινήσει οὐχ ἔστιν ἐναντία χίνησις. χρὴ τοίνυν 

ὑπο τον ως ὅτι δύο παρελήφϑησαν ττος- εἰς χατασχευὴν τοῦ τὸν 

οὐρανὸν ἀγένητον χαὶ ἄφ οὕαρτον εἶναι. 77 υὲν υείζ ζων λέγουσα. ὅτι τὸ γινό- 10 

μενον χαὶ φϑειρόμενον ἐναντίον ἔχειν ἀνάγκη, ἐξ οὗ γίνεται χαὶ εἰς ὃ φϑεί- 
΄ χι 

= e L CA e 5 fs = » ΞΟ X ΡΊΞΕΙ σ \ 5 \ ~ 

25 petat, 4 δέ, ὅτι ὃ οὐρανός, ταὐτὸν δὲ εἰπεῖν ὅτι τὸ χυχλοφορητιχὸν σῶμα, 
5 Vv 3 “4 \ ah \ οὐχ ἔχει ἐναντίον. πρὸς δὴ thy ταύτης ἀπόδειξιν ἄλλος παρελήφϑη λόγος 

~ 

τοιοῦτος" εἰ τῶν ἐναντίων χαὶ at ne ἐναντίαι. οὗ τῇ φορᾷ μή ἐστιν 15 
Ψ S ᾿ς \ μὴ ποὖν ΄ ~ 39\ DN > - 4 ΡΥ 

ἐναντία φορά, τοῦτο οὐδὲ αὐτὸ ἔχει τι ἐναντίον. διὰ τοῦτο οὖν ἐγένετο 
Ὁ ~ σ ~ > , ~ 

χρεία δεῖξαι, ὅτι τῇ χύχλῳ Pope οὐχ ἔστιν ἐναντία. χαὶ τὸν τρόπον τῆς 
> > ΄ im “ 30 ἐναντιώσεως, ἣν anogdoxer, αὐτὸς ἐδήλωσεν ἐν τῷ πέμπτῳ ἐπιχειρήματι 

ld \ 

εἰπών: “αἱ δὲ τῆς φορᾶς ἐναντιώσεις χατὰ τὰς τῶν τόπων εἰσὶν ἐναντιώ- 20 [0] 

1 ἐσχεμμένα Β χατὰ τὴν παροιμίαν om. Ec ἐστί BD yap om. Ee 

2 ἐναντίου) corr. ex ἀντίου A? 6 ἀπ᾿ DE?: ἐπ᾿ ABE: ex Ὁ 7 ἄλλο] ἄλλου A 
γίγνεται αὶ 8 τὸ] mut. in τῷ E?: τῷ ς πλησιάζοντι Ἐς 10 ϑαυμά- 

Gels ὁ τοῦ Ἀριστοτέλους Β 11 ἐναντίου] ἐναντίας ΑΒ post ἐναντίον del. 

ἀλλ᾽ ὅτι μὲν τῇ χύχλῳ χινήσει E? 12 τὸν (alt.) BD: om. AEc 14 ὁρισά- 

μενος Β 15 ἐναντίου] comp. ambig. A: ἐναντίας B μὲν τῇ] τῇ μὲν Ὁ 

16 ἡ] ἢ Β οὕτως E: corr. E?: οὕτω Ὁ 11 αἰτίαν] ἐναντίαν Β 18 χατὰ 

comp. Ὁ ἐναντία DE: om. AB: ἐναντίαν E%e: contrarium Ὁ 22 παρετάϑησαν 

E: προετάϑησαν ὁ 23 μεῖζον E: corr. E? λέγουσα] comp. ambig. A: λέγει B 

23. 24 γιγνόμενον E 24 γίγνεται E 25 6 om. B ὅτι (alt.) om. Ὁ 

κυχλοφοριχὸν Ὁ 27 χαὶ om. D 28 οὐδὲ] corr. ex 662 A 29 ἐναντία) 

ἐναντία κίνησις Ὁ 30 αὐτὸς ABb: οὕτως DEc 31 εἰπών] 271227 δὲ] διὰ 

DE: corr. E?: om. ὁ 
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σεις.“ xat τοῦτο εἰχότως, διότι τὰ ἐξ ἐναντίων τόπων ἐναντίας ἔχει τὰς 87a 

ῥοπάς, τὰ μὲν βαρέα ὄντα, τὰ δὲ χοῦφα, ταύταις δὲ ταῖς ποιότησι χαὶ αἱ 
δραστιχαὶ χαὶ παϑητιχαὶ ποιότητες συνεδρεύουσιν, Depudtytes, ψυχρότητες. 

ξηρότητες, καὶ πᾶσαι, xa)’ ἃς at εἰς ἀλληλα με ἐταβολαὶ χαὶ αἱ γενέσεις τῷ or 

5 χαὶ φϑοραὶ τῶν σωμάτων ἐπιτελοῦνται. ὥστε at οὕτως ἀντίϑετοι χινήσεις 

ὡς μὴ ἀπὸ ἐναντίων τόπων, ἀνάπαλιν δὲ μόνον γινόμεναι, ὡς ἢ τοῦ πλα- 

νωμένου χαὶ τοῦ ἀπλανοῦς" ταύτας γὰρ οὗτος ἐναντίας ἀξιοῖ λέγειν οὐδὲν 

πρὸς τὸν λόγον εἰσίν, ὅτι μὴ ἀπὸ ἐναντίων εἰσὶ τόπων. ὅπερ χαὶ οὗτος 80 

συγχωρεῖ λέγων: “οὐδεμία δὲ τῶν χύχλῳ ἐξ ἄλλου ἐστὶν εἰς ἄλλο, ἀπὸ 
10 τοῦ αὐτοῦ δὲ εἰς τὸ αὐτό. τὰς δὲ τοιαύτας οὐδαμῶς ἐναντίας ὃ ᾿Αρι- 

στοτέλης ἀξιοῖ χαλεῖν, ἀλλὰ χαὶ διαχρίνει αὐτὰς ἀπὸ τῶν ἐναντίων λέγων 
~ ΄ € . ‘ ἊΝ ΄ ee ~ \ 

ἐν τῷ πέμπτῳ ἐπιχειρήματι" “ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ἢ ἀπὸ tod A ἐπὶ τὸ B 
, ‘ > s ~ > ‘ ~ / 2 " pe >| 2 ἘΞ, ’ Spc ey \ >be ‘ bya | = χύχλῳ φορὰ ἐναντία τῇ ἀπὸ tod A ἐπὶ τὸ Ts ex ταὐτοῦ yap els τὸ αὐτὸ 30 

΄ ΄ ΄ >i > ΄, . fe*€ \ ~ ΄ \ 2 ij »” ἢ χίνησις, ἢ δὲ ἐναντία διωρίσϑη φορὰ ἐχ τοῦ ἐναντίου εἰς τὸ ἐναντίον᾽". 
χαὶ οὗτος δὲ ἄλλο εἶδος ἐναντιώσεως εἶπεν τῶν χύχλῳ χινήσεων χαὶ ἄλλο -- σι 

ee 
» ee | 5 ΄ δ) oe ΄ a ~ \ > > ~ ~ ~ Oo 

v ἐπ᾽ εὐϑείας, δι᾿ ὧν te παρεϑέμην ῥητῶν χαὶ ἐν ἀρχῇ τῆς τοῦ Extov 

a 

΄ 4 , ‘> ΄ (ἐσ \ Η͂Ρ. > , 

ἰχειρήματος, ὡς λέγει, λύσεως τάδε γράψον: OTL μὲν οὖν διαφόρων 40 

Or ὦν aA soe ΤΩΣ οὐσῶν τῆς τε nat εὐϑεῖαν χαὶ τῆς χύχλῳ χινήσεως δια- 
ρόρους Get χαὶ τὰς ἐναντιώσεις εἶναι, εἴρηται φησίν. ὅλως δέ, εἰ βούλει 
Wc 8 

Os 

20 τὴν ἀλλοχοτίαν τῶν ὑπὸ τούτου λεγομένων ἰδεῖν χαὶ ὅτι μόνον ἀντιλέγειν 
δὺς πᾶν τὸ ῥηδέν, ὁποῖον ἂν 1, προεβάλετο, ἄχουσον τῶν τε ἐνταῦϑα 45 

λεγομένων, ἐν οἷς φησιν ἄλλο μὲν εἶδος ἐναντιώσεως ταῖς  χατ᾽ εὐϑεῖαν 80 

ὑπάρχειν χινήσεσιν, ἄλλο δὲ ταῖς ἐν χύχλῳ, χαὶ τῶν ἐν τοῖς πρὸς τὸ 
πρῶτον ἐπιχείρημα ῥηϑέντων. ἐν οἷς ἀξιοῖ τὴν χύχλῳ χίνησιν μᾶλλον ἀν- 

2 7 

Tixetovat τῇ χατ᾽ εὐθεῖαν ἥπερ τὰς ἐπ᾽ εὐϑείας ἀλλήλαις: xattor εἰ διά- bo σι 

> - \ YW> ~ > / > > x 7 ΄ συν \ \ >? pop τὰ εἴδη τῶν ἐναντιώσεων ἦν. οὐχ ἂν ὅλως ἢ κύχλῳ πρὸς τὴν Ex’ εὖὐ- 5 
ϑείας ἀντέχειτο. ἀλλ᾽ ἐχεῖ μὲν τάδε γέγραφεν" “τ τ: 6 ἄν τις εὐλογώτε- 
pov τὴν χύχλῳ χίνησιν μᾶλλον -:ἐναντίαν εἶναι τῇ ἐπ᾽ εὐϑείας συγχωρήσειεν 
Ρᾳ \ " \ , => ΄ 7) > ~ De! €C 52) 
ἤπερ τὴν ἄνω xat χάτω ἀλλήλαις. ἐνταῦϑα δὲ τάδε γέγραφεν" “odd 
" ~ > ~ ΄ ΄ - 

80 ἄρα, ὅσα ταῖς xat εὐϑεῖαν ἐναντίαις ὑπάρχει χινήσεσιν, ταῦτα χαὶ ταῖς ἐν 10 
χύχλῳ ἐναντίαις ὑπάρχει: ἄλλων γὰρ ὄντων τῶν εἰδῶν τῆς χινήσεως χαὶ 
τὰς ἑχατέρῳ εἴδει ἐναντιώσεις, αἵτινές ποτε ἂν εἶεν, ἄλλας εἶναι avayxy, 
ὥσπερ ἀμέλει χρῶμα μὲν χαὶ χυμὸς ἄμφω ποιότητες, ἀλλ᾿ ἐπεὶ τὰ εἴδη 

2 ταῦτα E: corr. E? 3 συνεδρεὐουσὶ BE: συντρέχουσι K?e 4 ξηρότητες 

om. ὁ 5 χαὶ] καὶ at Ec ἐπιτελεῖται A οὕτω B 6 ἀπὸ τῶν Ec 

γινόμεναι E 7 οὕτως DE: corr. ἘΠ οὐδὲ AB 8 μὴ] μηδὲ Ὁ εἰσὶ 
om. DEe τόπων εἰσίν Ὁ 9 τῶν] τῷ A?,c 10. 11 ὁ ᾿Αριστοτέλης ἐναντίας Ὁ 

11 αὐτὸς Ὁ 12 πέμπτῳ Eb: ὃ“ AB: om. D ἐπιχειρήματι τῷ εὖ D ἀλλὰ 

κτλ] 271019 οὐδ᾽ Ὁ ἡ DE*: om. ABE 15 εἶπε BDEc 19 δεῖ DE*b: 
δὴ AB: δὲ E βούλῃ E: corr. E? 21 πᾶν om. Ec προεβάλλετο AB: προὐὺ- 

βάλετο c 23 ὑπάρχει Ὁ 25 see E: corr. E? τὰς] tats DE: corr. E? 

evietay B 26. 27 εὐθεῖαν B 27 γέγραφε BDE 29 τάδε] ταῦτα B: om. Ee 

γέγραφεν ABb: γέγραπται DEc οὐχ B 30 χινήσεσι BEe 31 post ὑπάρχει 

del. χινήσεσι E} 
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a . . \ e > \ δ΄ ν lA 5 ’ μ. ᾽ » / - τούτων διάφορα. χαὶ at ἐπὶ τῶν εἰδῶν τούτων ἐναντιώσεις διάφοροι. xat- 87d 
τοι εἰ % χύχλῳ τῇ ἐπ᾽ εὐϑείας ἐναντία. ὡς πρότερον εἶπεν, μίαν χαὶ τὴν 16 

? 

eens > / rl > fe A \ ΄ a\ ~ b] ~( 

αὐτὴν ἐναντίωσιν ἀμφοῖν εἶναι μεταζὺ ἀνάγχη. χαὶ πάλιν GS τῶν ἐνταῦϑα 
« ςς ᾿ ξ μὰ ἘΝ ~ 99 5 > 

ondévtmy ἐ πιλαϑόμενος ἐν τοῖς ἑξῆς τί τὸ ζωλῦον᾽ φησίν ““éatly τὴν ἐπ 

εὐθείας χίνησιν χατὰ τὸ 1 σι νος ἐναντίαν εἶναι τῇ χύχλῳ᾽᾽; οὕτως ὃὲ ἂν 20 

χαὶ τὸ λευχὸν ἐναντίον φαίη τῷ γλυχεῖ ὁμοίως λέγων Biamépety τὴν χύχλῳ 

χίνησιν τῆς ἐπ᾽ εὐθείας, ὡς τοῦ χρώματος τὸν χυμόν. οἷα δὲ χαὶ ταῦτα 

προσεφλυάρησεν" “ὡς γὰρ ἐπὶ τῶν χατ᾽ εὐϑεῖαν, φησίν, ἐναντίων χινήσεων 
> 

υάχη τῶν ἐναντίων γίνεται διὰ τὸ τοῖς πέρασιν ἐνηλλαγμένως xueyp7- 2 τῷ οι 

10 σϑαι: ὅπερ γάρ ἐστι τοῖς χούφοις ἀρχή, τοῦτο τοῖς Pages: γίνεται πέρας" 
\ 

οὕτως χαὶ ἐπὶ τῶν ἐγχυχλίων χινήσεων χοινὸν μὲν τὸ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ εἰς 
nt 5 , e aX , ~ > i“ / yg 7 2) >? ¢ , » 

τὸ αὐτό, ἢ δὲ μάχη ταῖς ἐναντίαις γίνεται, διότι, ἀφ’ οὗπερ ἢ ἑτέρα ἄρ- 
- ~ ~ ~ , ΄ 

χεται, ἐπὶ τοῦτο τῇ λοιπῇ τὸ πέρας: “τῶν δύο γάρ. φέρε, ἀπὸ Κριοῦ, φη- 80 
΄ ΒΕ ΕΣ ΤΊ er ε NG p eas Wee UES YEA LGN μὰ Ko Ener rye 

σίν, ἀρξαμένων ἢ μὲν ἐχτὸς ὡς ἐπὶ τὰ ἡγούμενα τοῦ Kowd φέρεται ἐπὶ 
) ΄ Vwe2G as ΄ \ Ἁ Coté ΄ SONS Pic Ne ΄ 2 \ \ ΄ ΄ nr ὦ 15 ᾿Ιχϑύας χαὶ “ Υδροχόον unt τὰ ἑξῆς, ἢ δὲ ἐντὸς ὡς ἐπὶ τὰ ἑπόμενα, [ αὖ- 

, \ rn ἢ \ σ ia 2 \ \ \ y A . \ 

pov φημι xat Διδύμους, χαὶ ὅπερ ἢ ἐχτὸς μετὰ τὸν Κριὸν ἀρχὴν ὥσπερ 
>} , id ~ 

πεποίηται χινήσεως τοὺς ἰχϑύας, τούτους πέρας ἣ πλανωμένη ποιεῖται, 35 
\o , \ aN > \ v \ ω 

χαὶ ὅπερ ἢ πλανωμένη μετὰ τὸν Κριὸν ἀρχὴν ἔσχε, τὸν Ταῦρόν φημι, 
~ > ~ 2) > ~ ; 

οὗτος τῇ ἀπλανεῖ πέρας ὑπάρχει΄΄. ἐπίστησον οὖν πρῶτον μέν, ὅτι τὰς 

50 δύο ἀπὸ Κριοῦ εἰπὼν ἄρχεσϑαι πάλιν τὴν μι ὡς ἀπὸ ᾿Ιχϑύων ἀρχομέ- 
νην, τὴν ὃὲ ὡς ἀπὸ Ταύρου παραδίδωσιν: ἔπειτα πολλάχις εἰπών, ὅτ! 40 

χοινὸν πάσαις ταῖς χύχλῳ χινήσεσιν τὸ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ αὐτό, οὐχ 
~ wv ~ , “ Vv .} A v 

ἐφιστάνει, ὅτι συνεχοῦς οὔσης τῆς χινήσεως ἣ οὔτε ἀρχὴν οὔτε πέρας ἔστι 
λαβεῖν αὐτῆς, ἣ πᾶν σημεῖον χαὶ ἀρχὴ χαὶ τέλος ἐστὶν αὐτῆς. πῶς οὖν 

τῷ cr i ᾿Ιγϑύες ἢ ὃ Ταῦρος τῆς μὲν ἀργὴ τῆς δὲ πέρας ἔσονται ὁμοίως dpcoty 45 ηι va DES Ἢ 9 αὐρης τς υξ ρχη js OF περ S$ EOOVTAL ἡμηιϊῶς AS ιν 45 
, 

9) 00 
, , 

vey γὰρ ἐπ᾽ εὐθείας ἀντιφερόμενα ἅτε ἀπὸ ἐναντίων τόπων ἰόντα χατὰ 

των τῶν χινήσξεων: τὰ 88a Day ἐχόντων - © oes ποία δὲ χαὶ μά μάχη τῷ 

5 , , ¢ Ἢ fa > c \ 

ἐναντίας ποιότητας ὑπαντήσαντα μάχονται μεταβάλλειν εἰς ἑαυτὰ φιλονει- 
~ , ep wv ΄ ~ 

χοῦντα τὰ ἀντιχείμενα xal τὴν ὁδὸν εὔλυτον EauTOls παρασχευάξειν: τοῦ 5 
ἘΠ 5 - DI Yd ΄ ΄ ΄ . 5 

30 ὃὲ ἀπλανοῦς χαὶ πλανωμένου τίς ἂν εἴη μάχη μήτε ὑπαντώντων ὅλως ἀλ- 

λήλοις μήτε ἐμποοιζόντων ταῖς ἀλλήλων χινήσεσιν oe ποιότητας ταύτας 

τὰς δραστιχὰς χαὶ παϑητιχὰς ἐχόντων μήτε μεταβάλλειν πεφυχότων εἰς Ί ( ' 
ἄλληλα: εἰ δέ τις τὴν χρείαν ἐπιποϑεῖ μαϑεῖν oe cf πάλιν ταύτης γινομέ- 10 

1 αἱ DE?: om. ABE 2 εἰ] zai B εἶπε BDE pia E: corr. E? 4 χω- 

λῦον] -w- in ras. B ἐστὶ BDE 5 γένος] γεγονὸς DE: corr. E? τῇ } corr. ex 

τὴν E? 6 φαίη] - e corr. E γλυχὺ E 7 ws] suprascr. E*: em. Ὁ: ἢ B 

Ὁ. ἐνηλλαμένως B 10 γίγνεται E 11 ἐγχυχλίων] ἐν χύχλῳ E 13 φέρε] 

σφαιρῶν Ke ἐπὶ (alt.)] éx AB 15 ἐντὸς] ἐν τοῖς AB 10 φησὶ DE 
ἡ] ἘΠ: id quod b: om. ABDE 18 ἔχει ς 19 οὕτως E: corr. E? ἀπλανῇ B, 

sed corr. 21 ὅτι) ὅτι τὸ Ee - 22. χινήσεσι BEc 23 ἔστι om. ὁ 
25 οἱ ταῦροι D τῆς] τοῖς Ec τῆς] τοῖς Ἐς 28 ὑπαντήσαντες E: 
corr. E? μάχεσϑαι B μεταβαλεῖν DEc 30 μήτε] μήποτε D 

30. 31 ἀλλήλοις] -οἰς 6 corr. E! 91 χινήσεσι BEc 92 μεταβαλεῖν 6 

corr. E,c 

Comment. Arist. VII Simpl. de Caelo. 13 
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τν 

~ / 

νης τῶν οὐρανίων χύχλων χινήσεως, λέγει μὲν χαὶ αὐτὸς ᾿Αριστοτέλης 88a 
pf a / re .».8Ὲ5 ἈΝ Ξ a = 2 ehiay 2 hemi ~ ᾿ ’ Δ ~ 

προελθών, εἶπον ὃὲ χαὶ ἐγὼ τὸ ἐπελϑὸν ἐν τῇ τῶν χωρίων τούτων διευ- 
~ a ~ ν ΄ ΄ ~ 5 

ὶ νῦν δὲ τοσοῦτον ἂν εἴποιμι, ὅτι τὴν ἁρμονίαν τοῦ παντὸς 

συνέχει κόσμου καὶ τῶν ὑπὸ σελήνην πάντων τῆς ἀνεχλείπτου γενέσεως 
Ἃ ~ / 

5 χαὶ φϑορᾶς τὴν αἰτίαν παρέχεται. 1 
BY ig > 5 «Ὁ Δ ΧΑ a 4 ey > » 5 Ἂ 
AdR, εἰ δοχεῖ, χαὶ τὰ πρὸς τὸ Extov, ὡς οὗτός φησιν, ἐπιχείρημα 

΄ Re ous ΄ \ ~ / “ Ὧν ΄ ἜΣ 
τούτῳ ῥηϑέντα περιχρούσωμεν χαὶ πρῶτόν ye, ὅτι μηδὲ τούτῳ ἐπέστησεν, 
o ~ , 4 bend “ 

ὅτι τοῦ πέμπτου ἐπιχειρήματος μέρος τοῦτό ἐστι, xattor tod ᾿Αλ eae ee 
> | , σ = a, ᾿ ΟΥ̓ TEN 2 ld \ >. \ ‘ 

εἰπόντος, Ott προσεπιχείρημα éx περιουσίας ἐστί. χαὶ ἤδη μὲν αὐτοῦ τὴν 20 
σ v ΄ 2 Ἀ «ας P| > x εἶ 3 ’, ΦιΝ ΄ 

10 ὅλην ἔννοιαν, ὡς ἐμοὶ δυνατὸν ἦν, διεσάφησα τὴν ᾿Αριστοτέλους ἐξηγούμε- 
5 5 , x ‘ ~ 5 ~ [4 ’ L ~ 

vos λέξιν. ἀνάγχη δὲ χαὶ νῦν τινων ἐχεῖ ῥηϑέντων ὑπομνῆσαι, ὅτι μετὰ τὸ 
a =F \ \ 3 \ = 2H ἘΠ = \ ΑΝ 2 \ in bs \ ‘ > J \ 

δεῖξαι χαὶ τὰς ἐπὶ περιφερείας. χαὶ τὰς ἐπὶ ἡμιχυχλίου ἐνὸς χαὶ τὰς ἐπὶ 
enka te y ΄ - δυεῖν ἡμιχυχλίων ἔμπαλιν γινομένας χινήσεις μὴ οὔσας ἐναντίας ἐπ’ αὐτὸ 30 

\ > y WAV \ 4 σ si 6 " ‘ ~ σ , ἂν ΄ 

λοιπὸν ἐλθὼν τὸ προχείμενον, ὅτι μηδὲ αἱ ἐπὶ τοῦ ὅλου χύχλου ἀνάπαλιν 

15 γινόμεναι ἐναντίαι εἰσίν, προὐβάλετο δειχνύναι χαὶ δείξας αὐτὸ πρότερον ἀπὸ 

τοῦ τῶν ἐναντίων χινήσεων ὁρισμοῦ νῦν τὸ αὐτὸ διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον 
ἀπαγωγῆς δείχνυσι. χαὶ ταῦτα οὐ χρὴ δισσολογεῖν πρὸ ὀλίγου βηϑέντα; ὃ 

ahh ἐχείνοις ἐντ U) (όντα μαϑεῖν, ὅτι τὴν ἀγωγ ἣν ἠγνόησεν οὗτος τοῦ hor ‘OD Ι i i i 
σι 

χαὶ διὰ τοῦτο ἕχτον ἐπιχείρημα τοῦτο ἐνόμισε τῆς πέμπτης ὑποϑέσεως 
\ Zu 

TT 

~ ¢ aN 2F ΣΝ ΄ sa Ω͂ 
20 τῆς SO ενος χύχλου TAS παλιν γινομένας ξζετας υσὴς τροτ TOV ὃν ta ξτε- 2 

5 Μ - 5 ~ 5 av y 7¢ ΄ ΄ ᾿ς 

pov ἀποδείξεως τῆς αὐτῆς. ὅρος: δὲ οὗτος, διὰ τί ἐπὶ ἑνὸς ὑπέϑετο χύ- 3 
χλου τὴν ἔμπαλιν χίνησιν χαὶ μὴ ἐπὶ δυεῖν, ὡς ἐπὶ τῆς ἀπλανοῦς χαὶ 
mh Le a’ δι ΓΞ Boake ann 3 ~ FP. ~ a \ A *Ad ἐξα πλανωμένης" χαίτο! περὶ τοῦ οὐρανοῦ ζητῶν χαὶ τὸν ᾿Αλέξανδρόν φησιν 
αἰσϑανόμενον τοῦ σαϑροῦ τῆς προχειμένης ἐπιχειρήσεως πειρᾶσϑαι τῷ λό- 

[4 ) Ξ = 
25 yw a civ ἀξιοῦντα, φησί, “tas μὲν ἐπ᾽ εὐϑείας ἐναντίας χινήσεις διὰ 40 

τὸ ἀπὸ ἐναντίων εἰς ἐὐαυ πόσος γίνεσϑαι τόπους, χἂν μὴ ἐπὶ μιᾶς χαὶ τῆς 
αὐτῆς εὐθείας γίνωνται, μηδὲν ἧττον ἐναντίας εἶναι, τὰς τ χύχλῳ χαὶ 

3 , 5 , 5 ἀνάπαλιν γινομένας, εἴπερ ἐναντίαι εἶεν, ἐπὶ ἑνὸς γίνεσϑαι χύχλου: ἀλογώ- 

τατῶν YOO. φησί. τὴν ἐπ᾽ ἄλλου χύχλου γινομένην χίνησιν a = Drow 45 os Ps dhe οἱ | i | 
λόγον. χαὶ Ω 2 LY τύ." Ξῖνει Ὶ TOG τι εὶς ὮΣ 5 ον τὶ 7 aw κί 30 ἐναντίαν εἶναι, wy προστιϑεὶς μηδὲ χατασχευάζων, διὰ τίνα hoy 

~ ) ~ ~ ’ 

ὅτι μὲν τῷ ᾿Αλεξάνδρῳ τέως | οὐ χαλῶς ἐπισχήπτει, δῆλον, εἰ φυλάτ- 88b 

τοιμεν τὸν τῶν ἐναντίων χινήσεων δρισμὸν τὸν λέγοντα ἐναντίας εἶναι χι- 
A de tie wath > οὶ ΄ \ ~ ΡΞ] OU ΤΡ ΟΣ 

νήσεις τὰς ἐξ ἐναντίων τόπων. εἰ δὲ λέγει τοῦτον μὲν τῶν ἐπ᾽ εὐϑείας 
2 “oy ae A ΄ v NX ὯΝ Ὁ 5 \ -ς yuh arth ὃ , a ae, = 

EVAVTLWY ELVAL TOY ορίσμην. ἄλλον GF τῶν χατὰ “VX OV, ἐπιλανύανεται TA- υ 

1 χύχλων ABb: χύχλῳ DEe 2 ἐπελθὼν E: corr. E 2. ὃ. διευχρινήσειν D: 

διαχρινήσει E: διεξηγήσει ὁ 4 τῶν b: τὴν ABDE ἀνεχλείπου Β 6 τὰ] 

del. ἘΠ2Ὁ τοῦτο 2 8 τοῦτό ἐστι ἡ ὩΣ DEe 9 προσεπιχείρημα seripsi: 

πρὸς ἐπιχείρημα ABDE: ἕτερον ἐπιχείρημα Ἐς ἐστί] seq. ras. 1 litt. E αὐτῷ Fea ! χείρημ. : 
ΑΒ 12 ἡμικυχλείου E: corr. E? ἑνὸς χαὶ τὰς] ἐναντίας B 13 δυοῖν BEe it 
14 ἐπελϑὸν B τοῦ ὅλου] ὅλου A: ὅλου τοῦ B 15 γιηνόμεναι DE εἰσί BDEc 

προὐβαλλές ο Ee 11 ἐπαγωγῆς ΑΒ 18 ἠγνόησε E: corr. E? 20 ytyvoue- 

vas E 20. 21 ἕτερον] seq. ras. 5 litt. E 22 δυοῖν BDEe 26 ἀπ᾿ DEc 

yivecdar ABb: om. DEc 27 τὰς] τοὺς c 28 γίγνεσϑαι αὶ 28. 29 ἀλογώ- 

τερον D 91 ἐπισκώπτει Β 32 ἐναντίας) ἐναντία E, sed corr. 393 τούτων AB 
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~ red, ~ 5 . σ , ~ ) 

λιν τοῦ σχοποῦ τῆς ἀποδείξεως, ὅτι ἐναντίως χινεῖσϑαι λέγει τὰ μαχόμενα SSP 
\ ἀλλήλοις χαὶ μεταβάλλοντα εἰς ἄλληλα: ταῦτα δέ ἐστι τὰ χατὰ τὰς ὃρα- 

στιχὰς χαὶ παϑητιχὰς ποιότητας ἀντιχείμενα. αἷς χαὶ τὰ βάρη χαὶ af unv- | i t Rete 
>) , Ὁ ~ Q? ia) ΄ δ...» ΄ ‘ ΄ ~ φότητες ἀχολουϑοῦσιν, xa ἃ γίνονται at ἐναντίαι χατὰ τόπον τῶν φυσι- 10 

ὃ χῶν σωμάτων χινήσεις: τὸ οὖν βαρὺ τῷ χούφῳ ἐναντίον χαὶ τὸ ϑερμὼὸν 
- - \ ἔνα, 5 , , ” ) wes wy 4 

τῷ ψυχρῷ, χαὶ ἐξ ἐναντίων ὁρμώμενα τόπων. xdv ἐπ᾽ ἄλλης χαὶ ἄλλης 
Pe Ἔξ, fal a pa uN 2 14) PRE ἢ = \ at aN ! \ = 2 ~( 7 haved 

εὐθείας χινῆται, τῷ εἴδει ἐναντία ἐστί: χαὶ Ἰπρυ τον ῳ ἽΝ τὸ ἐνταῦϑα τῷ 
> « , C ~ > , > ΄ v - 5 9 ee 

ἐν Ῥώμῃ ϑερμῷ ἐναντίον ἐστί, διότι τοιαύτην ἔχει φύσιν. ὡς ἐν ταὐτῷ 15 
, Ἃ γενόμενα υμάχεσϑαι ἂν χαὶ μετ αρδλλειν εἰς ἄλληλα. εἰ ὃ ἐναργέστερον ἢ 

» ~ ~ 

10 ἐναντίωσις φαίνεται, ὅταν ae τῆς αὐτῆς εὐϑείας ληφϑῶσιν, ἀποδέχεσϑαι 

μᾶλλον χρὴ τὸν ᾿Αριστοτέλην ἐπὶ ἑνὸς χύχλου τὰ ἀνάπαλιν χινούμενα λα- 
βόντα- εἴπερ γὰρ ἦν αὐτοῖς ἐναντίωσις, ἐπὶ ἑνὸς χύχλου χινουμένοις μᾶλ- 20 

λον ἂν ἐφαΐνετο, ὥστε, εἰ ἐπὶ δυεῖν ἐπειράϑη δεῖξαι, τότε μᾶλλον ὕποπτος 
ia ἔχου Σ ~ v ~ 

ἦν. “ἀλλ ἔδει, φησί, φυσικῆς οὔσης τῆς προχειμένης περὶ οὐρανοῦ ϑεω- 

15 ρίας ἐπὶ τῆς ἀπλανοῦς χαὶ τῶν πλανωμένων δειχνύναι. ie οὐχ εἰσὶν αὐτῶν 
at χινήσεις ἐναντίαι, ὥστε, φησί, παρὰ ϑύρας χαὶ ἔξω τοῦ σχοποῦ βέβλη- 95 
pA Se , =. \ Σ aa , b] ΟΝ ΜΕΝ fed ss »? δὴ , Ve a pape 

usv ἕτερόν τι χαὶ od τὸ ζητούμενον ἀποδείξας. χαὶ πάλιν ἄξιον ἐπιστῆ- 
~ b) / ~ 

Gar, πῶς Aovvetws οὗτος ἀπαιτεῖ tov ᾿Αριστοτέλην τὰ ἐναργέστατα χαὶ 
- ΄ σ ~ 

τυφλῷ, φασί, δειχνύναι. χαὶ γάρ, ὅτι οὐχ. εἰσὶν ἐναντίαι αἱ τῆς ἀπλανοῦς 

20 χαὶ τῶν πλανωμένων χινήσεις χατὰ τοῦτο μάλιστα τῆς ἐναντιώσεως τὸ 80 
>> ) Δ Ἁ > ld ΄ b] ΄ Vv ft) 75 > wv 

εἶδος. xa)’ ὃ τὰ ἐναντίως χινούμενα ἐναντία ὄντα μεταβάλλειν εἰς ἄλληλα 

πέφυχε, πρόδηλον Ex τῶν ὁρωμένων αὐτῶν. ἐν γὰρ τῷ παντὶ αἰῶν: οὐ 
΄ , > yv \ , , ΄ ἢ 19 ΄ 

φαίνονται μεταβεβληχότα εἰς ἄλληλα τὰ τούτων σώματα χαίτοι χαὶ ἐφαπτό- 
> , v Sar "5 >) , Sask 5 ὩΣ », ς ΄ =, 

usva ἀλλήλων" ἔπειτα οὐδὲ ἐξ ἐναντίων τόπων οὐδὲ εἰς ἐναντίους at τού- 36 

25 τῶν χινήσεις, ὡς χαὶ οὗτος Ouodnyst. εἰ γὰρ πᾶσα χυχλιχὴ χίνησις ἐχ 
~ 5 ~ ~ Ἂν ~ , 

τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ αὐτό, χαὶ πᾶν σημεῖον ἀρχὴ χαὶ τέλος ἐστὶ τῆς χινή- 
” , ~ » ~ a . " 

σεως, τίς ἂν εἴη ἐναντίωσις τῶν ἐν τοῖς διαφόροις χύχλοις τόπων; ἔτι 
ἊΝ > ΄ , 4 σ oye) ca / \ 4 wv δὲ ἐναντίως τότε λέγεται xtvetodat τινα, ὅταν, ay οὗ τόπου τὸ ἕτερον ἄρ- 40 

χεται, εἰς ἐχεῖνον χαταλήγῃ τὸ λοιπόν, χαί ἐστιν ἑχάτερηος τῶν ine. τῷ 
\ . / δι ς , \ ’ Ψ a1 c eae, ‘ b) \ 

80 μὲν ἑτέρῳ χατὰ φύσιν, τῷ δὲ ἑτέρῳ παρὰ φύσιν, οὔτε δὲ ἢ ἀπλανὴς ἀπὸ 
~ ~ 5 729 ~ ~ v ΄ + ΄ 5 

τοῦ τῆς πλανωμένης τόπου ἐπ᾽ ἐχεῖνον χινεῖται οὔτε ἢ πλανωμένη ἀπὸ 
~ 3 5 3 ~ 9 7 > / , ~ Νὴ ‘ 7 ys τοῦ τῆς ἀπλανοῦς Ex ἐχεῖνον, οὐδέ ἐστί τις τόπος τῇ μὲν χατὰ φύσιν, 45 

4 ἀχολουϑοῦσι BEc 5 τὸ] τῷ D βαρεῖ D τὸ χοῦφον D 5. 6 τῷ 

ϑερμῷ τὸ ψυχρὸν Ὁ 7 χινῆται εὐθείας Ὁ χινεῖται E τῷ] τῶν comp. A 

ésti] seq. ras. 1 litt. E τὸ (alt.)] tod A 8 ϑερμὸν E: corr. E? ἐστί] 

seq. ras. 1 litt. E 9 γινόμενα B 11 τὰ] τὸ Ec χινούμενον E*¢ 

τ: 

11. 12 λαβόντα Ὁ: λαβόν Ὁ: λαβόντος ABE 12 αὐτοῖς] ἐν αὐτοῖς Ὁ 13 δυοῖν 

Be 16 φησί] -7- e corr. Β΄. 17 od) add. E? ἄξιον] add. E? 

ως ; 

18 οὗτος D: οὕτως Ec 19 αἱ B: 4 DE: om. Ac 20 χαὶ] zat αἱ Ὁ 

29. φαίνεται D χαὶ] χἂν Β 20 ὡς -- χίνησις] mg. E* χυχλιχὴ κίνησις]. ἣ 

κύχλῳ E*e 28 δὲ ΑΒ: δὲ εἰ DEbe λέγει ΑΒ 29 χαταλήγει E: corr. E? 

30 δὲ (alt.) om. ς 32 tO τῆς] τῆς τοῦ E ἐχεῖνο EB 
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Ὁ 

τῇ G8 παρὰ φύσιν, ὅλως δὲ ἑχατέρας αὐτῶν τὸ ὑπὲρ γῆν ἡμισφαίριον 88» 

ἑτέρας. εἰ 68 αὐτὴν ταύτην ἐναντίω- 89a ὁμοίως χινεῖται τῷ ὑπὸ γῆν τῆς | t Ί is | 

σΐν τις βούλεται χαλεῖν, οὐ περὶ ταύτης ὁ λόγος τῷ ᾿Αριστοτέλει, ἀλλὰ ΩΣ 

᾿ b] ΄ ~ 

περὶ ἐχείνης τῆς τῶν εἰς ἄλληλα μεταβαλλόντων" ταῦτα γάρ ἐστι τὰ ταῖς 

γαστιχαῖς χαὶ παϑητιχαῖς ποιότησιν ἐναντιούμενα ἀλλήλοις, αἷς ἀχολου- 5 

ndow af ἐναντίαι τῶν σωμάτων poral ταῖς τῶν τόπων ἐναντιώσεσιν συν- 

διῃρημέναι" διὸ χαὶ 6 ᾿Αριστοτέλης ἀπὸ τοῦ ὁρισμοῦ τῶν οὕτως ἐναντίων 

χατὰ τόπον χινήσεων τὰς ἀποδείξεις πολλαχοῦ ποιεῖται. πῶς G2 ἄν τις 

ἐναντίας εἶπε τὴν τοῦ πλανᾶσϑαι λεγομένου χίνησιν πρὸς τὴν τῆς ἀπλα- 10 

10 νοῦς, ane τὰς μὲν ἐναντίας ἰσοσϑενεῖς ὡς δυνατὸν εἶναι χρὴ χαὶ τὴν τῷ 
/ mix ~ Svea ἘΠ a ae AE ς 2 

& φύσιν τῷ λοιπῷ παρὰ φύσιν εἰναι, Ἢ GE ἀπλανὴς οὕτω: ἐπι- 
τ ὥς 

ΣΝ 
4 
ὋΝ 

x 5 

die τῆς πλανωμένης, ὡς τὸ πλανώμενον, ἐν ὅσῳ μίαν ποιεῖται τὴν οἰ- 

χείαν δοχοῦσαν περιφοράν. πλείστας ὅσας τῇ ἀπλανεῖ συμπεριφέρεσθαι: 15 

ἀλλ᾿ οὐδὲ παρὰ φύσιν συμπερι ἤερεταυ τῷ ἀπλανεῖ τὸ πλανώμενον: οὐ γὰρ 

15 ἂν ἔμενεν ἐν τῇ ἑαυτοῦ τελειότητι τὸν πάντα αἰῶνα παρὰ φύσιν χινούμε- 

νην" GAN ὑπὲρ τὴν αὐτοῦ φύσιν ἢ χίνησις αὕτη ἐνδιδομένη τελειοτέρας 

αὐτὸ πληροῖ ζωῆς χαὶ συντομωτέρας τοῦ ἀγαϑοῦ μεταλήψεως. ὅλως δὲ 20 

παρὰ φύσιν ἐχείνη λέγεται κίνησις ἢ τῇ χατὰ φύσιν ἰσοστοίχῳ ἀντιχειμένη 

χαὶ τῷ ἐναντίῳ ἰσοστοίχῳ ὄντι χατὰ φύσιν ὑπάρχουσα" διὰ τοῦτο γὰρ ἢ 

πυρὶ χατὰ φύσιν ~ v =~ ~ o 7 - 

90 ἐπὶ τὸ ἄνω τῇ γῇ παρὰ φύσιν, ὅτι τῷ ἐναντίῳ αὐτῇ τι oy 
΄ - + ν᾽ > ~ > ΄ - fe fy < 

ὑπάρχει. δῆλον οὖν, οἶμαι, ἐχ τῶν εἰρημένων, ὅτι χαλῶς ὁ Ἀριστοτέλης 25 

cox ἐπὶ τούτων ἔδειξεν, ὅτι τῇ χύχλῳ χινήσει οὐχ ἔστιν ἐναντία χίνησις, 

2 yay Bunadtc: AU σ τι αὐδεμῖα, τοότοι ΤΕ ἀλλ ηλῶν ποτε ome) ἘΣ 
ἐφ᾽ ὧν ἐναργὲς ἦν, ὅτι οὐδεμία τούτοις εἰς ἄλληλά ποτε ὑπάρχει μετα- 

τς ὁ εἴ oS σ 2 a in ’ ξ ΄ a ~ , aa a σὰ »] 

Body}. ἀλλ᾽ εἴ τις ὅλως ἐναντία τοιαύτη χίνησις Ἣν τῇ χύχλῳ τοῦ οὐὔρα- 

ὃν Ξ νοῦ χινήσει ὡς ὀφείλειν τὰ eee υεταβάλλειν εἰς ἄλληλα, συμβάλλειν 

ἀναγχαῖον ἣν ἀλλήλοις ποτέ, συνέβαλλον δὲ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ χύχλου χινού- 
\ 

ἄλλου uot ἄλλου" εἰ γὰρ χαὶ ἐπὶ ἄλλου ποτέ, ὡς χαὶ \ 3 ‘ usva χαὶ οὐχ ἐπὶ 
~ Va 

ὑϑείας οὐ uwhbetar ἐναντίως χινεῖσϑαι τῷ εἰῶει 
\ 

a én ἄλλης χαὶ ais ον 

ναντία ὄντα, ἀλλ. ὡς τὰ 
¥, 3 

30 τιότητα, οὕτως, εἴπερ ἦν ἐναντία τις χίνησις τῇ χύχλῳ χινήσει. μᾶλλον 

ῃ 

Ἁ 

τῆς αὐτῆς εὐθείας μᾶλλον ἐμφαίνει τὴν ἐναν- 85 - 

vn τον - b) ~ , > ΄ ΄ Vv ‘ 3 ? CoN iA > , 

Gv ἐπι TOV AVTOV χύχλου οἰεφαινετὴ" ως εἰ YE τὰ co ενος χύχλου ανα- 

4 μ ‘4 ξ' > | , ΄ 4 SA ~ Ἢ, 

παλιν χινούμενα δειχϑείη μὴ ἐναντίας χινούμενα χινήσεις, πολὺ μᾶλλον χαὶ 

ἐναργέστερον ἂν εἴη δεδειγμένον, ὅτι αἱ ἐπὶ τῶν διαφόρων χύχλων ἀνά- 40 

πάλιν γινόμεναι χινήσεις οὐχ εἰσὶν ἐναντίαι. ἀλλὰ χαὶ τοῦτο ἐπι ιπολαίως 

35 εἴρηχεν οὗτος. ὅτι. ΤΠ ἐπὶ τῶν zat εὐθεῖαν τὸ ἄνω σημεῖον πέρας 

μέν ἐστι τῶν χούφων, ἀρχὴ δὲ τῶν βαρέων. τὸ δὲ κάτω ἀνάπαλιν, οὕτω 

6 ἐναντιώσεσι ΒΕ Ξ 6 8 τόπων Α 9 ἐναντίαν be 11 #) corr. ex 

el ΒΕ" 13 ὅσας DEb: οὔσας ABe 14 τῷ] tH © 15 αὐτοῦ E: αὑτοῦ ς 

16 διδομένη AB: ἐνδεδομένη c 17 αὐτὸ] corr. ex αὐτῷ E?: om. Ὁ ζωῆς αὐτὸ Ὁ 

18 χίνησις om. D 19 τὸ ἐναντίον E: corr. E? γὰρ om. Ὁ 20 τὸ ἐναν- 

τίον Β nan DEe τῷ OM. ὁ 25 μεταβαλεῖν B 26 συνέβαλον AB 

ἐπὶ] ta ἐπὶ Ee 28 ἐπ᾽ ἀπ᾿ Ὁ 29. 30 ἐναντίωτητα E, sed corr. 90 ἦν 

om. Ee 32 ἐναντίαν B κίνησιν B 34 γηνόμεναι E 36 τὸ] corr. 

ex ὃ E 
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χαὶ ἐπὶ τῶν χατὰ χύχλον, εἰ καὶ τῷ αὐτῷ σημείῳ χαὶ ἀρχῇ χρῶνται χαὶ 894 
ee ἀλλὰ κατὰ σχέσιν ἄλλην χαὶ ἄλλην: τοῦ μὲν γάρ ἐστιν ἀρχὴ 7 46 

ὡς ἐπὶ τὰ ἀοος τοῦ δὲ ἢ | ὡς ἐπὶ τὰ ἑπόμενα. πῶς δὴ ταῦτα λέ- 890 

yet; τὸ γὰρ αὐτὸ σημεῖον, οἷον τὸ ἀνατολιχόν, ἀμφοτέροις ἀρχὴ χαὶ τῷ 
: 

ἀπλανεῖ χαὶ τῷ πλανωμένῳ καὶ γὰρ ἀπὸ τούτου ἄμφῳ χαὶ ἐπὶ τὸ dutt- 

χὸν ἄμφω, πλὴν ὅτι τοῦ μὲν ἀπλανοῦς τὸ ὑπὲρ γῆν ἡμισφαίριον, τοῦ δὲ ὃ 
/ \ to \ ~ ~ si > / > [4 > ἊΝ ‘ <r e 

πλανωμένου τὸ ὑπὸ γῆν. τοῦ δὲ ᾿Αριστοτέλους εἰπόντος εἰ δὲ καὶ ἣν ἢ 
, ~ ΄ὔ / Ἃ 3 ¢ id / a ἢ "»» 93 , 

χύχλῳ τῇ χύχλῳ ἐναντία, μάτην ἂν ἣν ἢ ἑτέρα, διότι ἐς ἐναντίων 
» Vv 

ἰόντα τόπων χαὶ μαχητικῶς διαχείμενα οὕτως ἔχει ὡς τὸ χρατοῦν παύξιν 
τὴν τοῦ χρατουμένου χίνησιν, ἀντιλέγει πρὸς τὸ ῥηϑὲν οὗτος, διὰ τί, λέ- 

Ἴων, μὴ καὶ ἐπὶ τῶν κατ᾽ εὐθεῖαν ἀντιχινουμένων τὸ αὐτὸ ἄτοπον συμ.- 10 

βαίνει τὸ μάτην εἶναι τὴν ἑτέραν τῆς ἑτέρας ΕΠ τὴν εἰ δὲ ἰσοσϑενῇ 

εἴη. oman ἄλληλα xual ἄμφω μάτην ἔσται, εἴπερ μάτην φαμὲν τὸ τὴν 
ἑαυτοῦ ἐνέ ἔργειαν uy ἐνεργοῦν: τοῦτο δὲ ἄτοπον, διότι οὐδὲν μάτην ποιεῖ 

οὔτε open ns οὔτε ἢ φύσις. xual 6 γε πρῶτος ὡς ἀπορίαν ταύτην προαγα- 1 

ie ἠπόρησε μετρίως" Sy oaey δέ, ὅτι ta μὲν χατ᾽ εὐϑεῖαν χινούμενα, 
> ἀλλήλων, οὐχ ἔστι μάτην, διότι ταῦτα χαὶ ἵστασϑαι πέ- “OY Geer ὑπ 

φυχε. χαὶ γὰρ χαὶ ἣ γῆ καὶ τὸ ὕδωρ χαὶ ὁ ἀὴρ χαὶ χινεῖσϑαι χαὶ ἵστα- 

σϑαι πέφυχε, χαὶ τὸ πῦρ Og, ὅπερ ἀειχίνητον δοχεῖ, εἴπερ ποτὲ μὲν χάτω- 20 

ὃεν ἄνω. ποτὲ δὲ ἄνωϑεν χινεῖται, αἱ δὲ ἐναντίαι χινήσεις στάσει διαλαμ.- 

βάνονται, δηλονότι ἵσταται χαὶ αὐτὸ μεταξὺ τῶν ἐναντίων χινήσεων" τὰ δέ 

ve χύχλῳ χινούμενα συνεχῆ πεφυχότα χινεῖσϑαι χίνησιν, εἰ στήσονται, μά- 

τὴν ἂν εἴη. καὶ τὰ μὲν χατ᾽ εὐθεῖαν ἀντιχινούμενα ἐναντίας ἔχοντα τὰς 30 

χατὰ φύσιν ῥοπὰς διὰ τὰς ἐναντίας ἐν αὐτοῖς δραστιχὰς χαὶ παϑητιχὰς 
ποιότητας συναντῶντα ἀλλήλοις δρᾶν εἰς ἄλληλα χαὶ πάσχειν ὑπ᾽ ἀλλήλων 

πέφυχε χαὶ ἐξ ahaha τὴν Ἰένεσιν ἔχειν: τὰ δὲ χύχλῳ κινούμενα μήτε 
ΔΕ - 30 χουφύ ore υήτε βάρος ἔχοντα lab, οὐδὲ τὰς δραστιχκὰς χαὶ παϑητιχὰς 

ἔχει ποιότητας, ϑερμότητας, ψύξεις, ξηρότητας, ὑγρότητας" ἣ γὰρ ἂν χαὶ 
΄ <r \ 4 A 2 ~ a. 3 » ὌΝ ΄ 

χουφότητας εἶχον χαὶ βαρύτητας. μὴ δρῶντα ὃὲ εἰς ἄλληλα μηδὲ πά- 
30 σχοντα ὕπ᾽ ἀλλήλων οὐδὲ μεταβάλλειν εἰς ἄλληλα πέφυχεν, ὥστε, εἰ τὸ 

ἰσχυρότερον ὑπαντῶν εἰς τὴν ἑαυτοῦ χίνησιν περιάγοι τὸ ἀσϑενέστερον, ἐπὶ 35 
ood ἷ | j i [ 

X ~ ? 3 - , \ Ξ- > X \ 

μὲν τῶν χατ᾽ εὐϑεῖαν τα αβαλλόμενον τὸ περιαγόμενον εἰς τὸ ae χαὶ 
>») ν , - 

ee ἐχείνου γινόμενον οὐχ ἂν εἴη μάτην προσαῦξον αὐτό, χαὶ ὅτι 
ν 5 ~ 

χρείαν ἐποίησέ τινα χαὶ ὅτι μηχέτι ἔστιν αὐτό: ἐπὶ δὲ τῶν χύχλῳ xtvov- 

2 ἡ ἀρχὴ ΑΒ ὃ δὲ ἡ] δὲ 5. 6 δυιχὸν Β 6 τὸ] seq. ras. 1 litt. B 

7 εἰπόντος] 271422 ἦν om. ὁ 8 7 om. ὁ 11 ἀντιχειμένων Be 13 εἴη | ] t ] 
om. D 14 οὐδὲ AB 15 6 om. Ec πρώτως Ὁ 16 ὅτι] διότι Ὁ 

11 ἵσταται Ec οὐ μάτην ἔσται D διὸ Ὁ 18 γὰρ χαὶ] γὰρ Ὁ ἡ γῆ 

zai om. E zat ὁ ἀὴρ om. D 20 post ἄνωϑεν add. χάτω K*e 22 στήσον- 

ται ΑΒ: σταίη DEc: contra veniant Ὁ 20 ἀντιχείμενα Β 24. 25 ποιότητας 

zat παϑητικὰς Ὁ 27 βάρος μήτε χουφότητα D .29 μηδὲ] μήτε ὁ 

31 ὑπαντῶν] ὑπ᾽ αὐτῶν E: αὐτῶν E°e περιάγοι] -οἱ 6 corr. E! 82 μὲν 

om. B 30 γενόμενον B 34 ἔστιν] seq. ras. 1 litt. E αὐτῷ E, 

sed corr. 
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ld ’ ‘ , . , 

ἔνων τὸ περιαγόμενον μήτε μεταβάλλειν πεφυχὸς els τὸ περιάγον μήτε 890 Lt j T ad | 
‘ ΄ ~ ) v ~ . τὴν ἑαυτοῦ ἐνέργειαν ἐνεργοῦν μάτην ἂν εἴη. διὸ χαὶ τῷ tod ὑποδήματος 41 

Ἢ αἰ - "» , 

ὑποδείγματι προσεχρήσατο ὃ ᾿Αριστοτέλης, ὅπερ ἔστι μέν, τὴν δὲ ἐνέργειαν 

τὴν ἑαυτοῦ οὐχ ἀποδίδωσιν" τοιοῦτον γὰρ τὸ μάτην ὄν: τὸ δὲ μεταβάλλον 
5 vy » » 4 ‘ Ἁ Ύ .} ~ ~ > 

5 εἰς ἄλλο οὔτε ἔστιν ἔτι χαὶ αὐτὸ τὸ μὴ εἶναι αὐτοῦ χρείαν τῷ παντὶ 45 ΓῚ . ‘ 

συνεισήγαγεν. 
5 μ᾿ ~ \ Οὐχ “ἀρχεσϑεὶς δὲ οὗτος ταῖς πρὸς τὰ χατὰ | μέρος ἀντιλογίαις 908 

χοινὰ ἐπιχειρήματα περὶ τῆς τῶν οὐρανίων χινήσεως ἐχτίϑεται δειχνύναι 
Ν ὧν σπουδάζων, ὅτι ἑτεροειδεῖς εἰσιν αὐτῶν αἵ χινήσεις χαὶ διὰ τοῦτο χαὶ αἱ 

10 οὐσίαι. ἀνάγχη τοίνυν χἀνταῦϑα τὰ μὲν χοινῶς πρὸς τὸν ὅλον αὐτοῦ 

σχοπὸν τῆς ἀντιλογίας ἀντιγράψαι, τὰ δὲ ἰδία. τῶν οὐ χαλῶς εἰρημένων ὅ 

ἔχαστον ἐπι ισχέψασθϑαι. χοινῶς μὲν οὖν πρὸς τὸν ὅλον λέγω σχοπόν, ὅτι 

τὸ χυχλοφορητιχὸν ἅπαν ὡς ἕν τοῦ εὐθυφορουμένου παντὸς ἐξῃρΉμενον ὃ 

᾿Αριστοτέλης δεῖξαι προϑέμενος χαὶ ἄλλην ἔχον παρ᾽ ἐχεῖνο φύσιν τὴν μὲν 
15 ἐπ᾿ εὐϑείας χίνησιν ἔδειξεν εἰς ἐναντία διῃρημένην, τὴν δὲ χύχλῳ μηδὲν 10 

ἔχουσαν ἐναντίον. ἔχων δὲ ἐν τοῖς Φυσιχοῖς προαποδεδει ιγμένον, ὅτι ἐχ 

τῶν ἐναντίων at “γενέσεις χαὶ εἰς τὰ ἐναντία αἱ φϑοραί, συνήγαγεν εἰχό- 
τως, ὅτι τὰ μὲν ὑπὸ σελήνην ἅτε εὐθυφορούμενα γίνεσϑαι χαὶ φϑείρεσϑα! 
γαγχη, τὰ δὲ οὐράνια χύχλῳ χινούμενα ἀγένητα χαὶ ἄφθαρτα διατελεῖν. 15 

90 χἂν ἔστιν οὖν διαφορὰ χατὰ τὰς χινήσεις ἐν τοῖς οὐρανίοις, ἀλλ᾿ οὐ μέχρι 
ἐναντιώσεως προῆλϑον at διαφοραί: οὔτε tp ἢ τῆς ἀπλανοῦς xivots τῇ 

τῶν πλανᾶσϑαι λεγομένων ἐστὶν ἐναντία, ὡς διὰ πλειόνων, οἶμαι, δέδειχται, 

οὔτε ἢ ϑάττων ἐν τῷ αὐτῷ εἴδει τῇ βραδυτέρᾳ" χαὶ γὰρ ἐνταῦϑα ἢ μείζων 20 

βῶλος τῆς βραχυτέρας ϑᾶττον χινουμένη οὐ λέγεται ἐναντίαν ἔχειν κίνησιν. 

τῷ σι 

ἋἋ ΄ > ΄ , Vv ΄ > \ \ 3 7% 35 3) 5 2 χἂν αἱ οὐσίαι τοίνυν ἔχωσί τινα διαφορὰν πρὸς ἀλλήλας, ἀλλ οὐχ Evay- 

τίως διάχεινται ὥστε γίνεσϑαι ἐξ ἀλλήλων. ἔδει τοίνυν τὸν ἐλέγχειν τ 

᾿Αριστοτέλους νομίζοντα wh τοῦτο derxvdvar, ὅτι διάφοροι at χινήσεις δἰ 2 
- > \ ς ESTA 5 9, Med > ΄ Vv δλξ. ΄ Py 

τῶν εἰσι χαὶ at οὐσίαι, GAN ὅτι ἐναντίας ἔχουσι tas διαφοράς. ἀλλ᾽ οὐ 

εἰ ἔστι τις uur’ οὐσίαν ἐν αὐτοῖς διαφορά, ἀνάγχη μὴ εἶναι ἁπλᾶ τὰ οὐ- 

80 ρᾶάνια χατὰ τὴν εἰρημένην αὐτῶν ἁπλότητα: εἰ γὰρ τὰ ὑπὸ σελήνην στοι- 
ε 

χεῖα οὐ μόνον διαφέροντα ἀλλήλων, ἀλλὰ χαὶ ὑπεναντίως διαχείμενα, οὐ 80 

1 μήτε] μὴ Ὁ εἰς] δὲ εἰς E: corr. E? 2 τὴν]. εἰς τὴν Ὁ ἐνεργοῦν ΑΒ: ἐνερ- 

γεῖν DEbe τῷ] τὸ Β ὑποδήματος B: mg. ὑποδείγματος B 3 παραδείγμα- 

τι Ke προσεχρήσατο] 271a32 4 ἀποδίδωσι BDEc 6 συνήγαγεν AB 

ως 
7 οὗτος D: οὕτως E 9 εἰσιν αὐτῶν ABb: αὐτῶν εἰσιν DEc 9. 10 αἱ οὐσ-] 

in ras. D 10 τὰ] to AB 13 χυχλοφοριχὸν D 14 ἔχον) supraser. wy 

A?E!; corr. ἘΦ φύσιν] φησί B et comp. A 15 εὐϑεῖαν B 10 Φυσιχοῖς) 

15 προαποδεδεμένον E: corr, E? 18 εὐϑεία φορούμενα B γίγνεσθαι Καὶ 

19 ἀνάγκη] ἀναγχαῖον καὶ B δὲ] μὲν Β 20 ἀλλ᾽ οὐ] corr. ex ἀλλὰ 105 

23 ϑάττων) ϑᾶττον DEc τῇ βραδυτέρᾳ Ὁ: τῆς βραδυτέρας ABe: τῆς βαρυτέρας 

DE καὶ γὰρ --- βραχυτέρας (24)] om. Ec ἡ seripsi: 6 ABD 24 βρα- 

dutépas A 25 ἔχουσι Ec τινα] thy AB 26 γίγνεσϑαι αὶ ἀλλήλων] ἐναν- 

τίων E ἐλέγχειν τὰ] mg. E? 27 αἱ om. B 28 τὰς] χαὶ tas Ὁ 

β 
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fe id ~ ? A »» , 4 51 - ( 

χὠλύεται ἁπλᾶ εἶναι xowov ἔχοντα πάντα τὸ εὐ)υπορεῖσϑαι, τί χωλύει χαὶ Ma 

τὰ οὐράνια κυχλοφορούμενα πάντα χαὶ ἁπλᾶ εἶναι τὴν φύσιν χαὶ utav ἔχειν 
la 4 ¢ ’ ‘ 

ἰδιότητα χοινήν, ἣν πέμπτην οὐσίαν 6 Δριστοτέλ ἧς ἐχάλεσε, χατὰ τὴν χυ- 
, )» » / 5 * 

GEWS ἐς ρ μΞνῊν χοηινώ ne χαὶ Ova ρηρὰν EY GA- 
‘ \ ΄- 

Τα ρητθδην χαὶ τῆς yeve 
2 ~ 

λήλοις οὐ προϊοῦσαν εἰς ἐναντίωσιν; τίς γὰρ οὐχ ἂν εἴποι διαφορὰν τῶν 

ἀστρῴων σωμάτων πρὸς τὰ οὐράνια ual τοῦ oe ee ἡλίου πρὺς τὴν 
Re 

Lr, ae ahh a IR δ 4 ΄ K Ν , Pe . a 

φῶτιζογμενην: GEN HMMS GNA ἔστι «πάντα ἐ χυχλοφορούμενα καὶ ἁπλᾶ : 
χαὶ πάντα τῆς γενέσεως ὑπερέχοντα xual χατὰ ταῦτα ἐν μιᾷ τῇ πέμπτῃ 

’ 

οὐσία ας Paar 
>) Ν ~ 5 

ugva* οὐ γὰρ τοῦτο προὔχειτο νῦν τὴν xat εἶδος τῶν οὐρα- 
= 

νίων διαφορὰν ἐπισχέψασϑαι, ἀλλὰ τὴν χοινὴν πρὸς τὰ ὑπὸ σε nin ὕπερ 

οχήν., ἅτινα διελεῖν ἀνάγχη γέγονε διὰ τ 
\ "ν΄ ἐναντίωσιν τῆς “aT” oben) 

: 2- (=) 
| ΄ τς > $7 \ aS c ~ Σ ca 

χινήσεως" τοιγαροῦν εἰς δύο διεῖλε τὰ ὑπὸ δελήνην ἁπλᾶ, Ev οἷς φησι" 
5 

ce , a\ Ὁ ~ σ 7 > ‘ \ ’ > ~ Ἁ ~ 

λέγω δὲ ἁπλᾶ, ὅσα χινήσεως ἀρχὴν ἔχει χατὰ φύσιν, οἷον πῦρ χαὶ. γῆν 
Ss 

5o 

10 

15 

δ aN - “4 al a \ AY AIA ded) Sy Ὶ 2 Ry NN -2 5 -- Aten | ᾿ χαὶ τὰ τούτων εἴδη | χαὶ τὰ συγγενῆ * χαὶ ἐν τῷ 7 δὲ τ is πραγματείας YOb 
΄ cc Wee NA Ge \ ~ ~ > 

TAUTYS λοιπὸν Ge φησι περι τοῖν δυοῖν εἰπεῖν ¢ ς TE τὸ χοῦς yoy χαὶ TO 
‘ 

βαρὺ τὰ τέσσαρα στοιχεῖα συνελών. εἰ οὖν χαὶ τὰ εἴδη τούτων χαὶ τὰ 
συγγενῇ αὐτῶν συνεῖλεν εἰς τὴν δυάδα τῆς ἐναντιώσεως, τί ἄτοπον ἣν χαὶ 

τὸ τῆς ἐναντιώσεως ἐξῃρημένον ὡς ἕν παραλαβεῖν τῶν ἁπλῶν: εἰ δὴ 
~ ) “Ὁ , nn x ’ ’ > | ~ 

ταῦτα ἀληϑῇ λέγω, μάτην ἂν εἴη πάντα φλυαρήσας οὗτος τὰ ἐν τοῖς χοι- 
- ΄ Vv Ν , 5 \ ~ 

νοῖς, ὡς λέγει, ἐπιχειρήμασιν, ἔτι OF μάτην, εἴ τις ἐφιστάνοι, ὅτι χαὶ ταῦτα 

τοῖς πρότερον ὕπ᾽ αὐτοῦ ῥηϑεῖσιν ὡς ἀνελέγχτως εἰρημένοις ἐπαναπαύεται 

χαίτοι σαϑροῖς οὕτως χαὶ ἀσυνέτοις, ὡς οἶμαι, δεδειγμένοις. 
? \ \ ~ aN Ds ἈΞ ΓΝ, e 4 vas σ ce. ~ 

Επεὶ δὲ ἐν τοῖς χατὰ μέρος ὡς ὁμολογούμενον ἔχάβεν, ὅτι ἣ τοῦ 
7 ~ a7 ~ Ὁ ) ~ \ , 

Κρόνου σφαῖρα βραδύτερον τῶν ὑπ᾽ αὐτὴν χινεῖται, γινωσχέτω μὴ πάντως 
~ o Ψ ς 5" \ z ~ , ΄ . ,\% 

τοῦτο οὕτως ἔχειν: δυνατὸν γὰρ ἣν τὴν τοῦ μεγέϑους ὑπεροχὴν πολλὴν 

οὖσαν, χὰν ϑᾶττον ἐχινεῖτο τῶν ὑπ᾽ αὐτήν, βραδυτέραν τὴν ἀποχατάστασιν 

ποιεῖσθαι. ἐπειδὴ δὲ χαὶ τοιοῦτόν τι προστέϑειχεν, ὡς, εἰ μὴ φυσιχῶς τὸ 

οὐράνιον σῶμα τὴν χύχλῳ φορὰν χινεῖται, ἀλλ ὑπὸ Ψυχῆς, ὡς ἐπὶ τῶν 
I r\ r ͵ vs NEL τ x o Ἂ Nee ΝΥ ἧς 

CWO, 7 υπ αὐλὴ τινος ὑπερτ έρας δυνάμις ως, OLOE OTL γένητος οὐοξ OTL 

ἀγένητός ἐστιν ὁ οὐρανὸς ex cis χινήσεως αὐτοῦ δυνατὸν συλλογίσασϑαι. 
χαὶ τὸν Ἄριστος ἔλην μαρτύρεται ἐν τῷ ὀγδόῳ τῆς Φυσιχῆς ἀχροάσεως ἐξ 

ὑπερτέρας αἰτίας λέγοντα χινεῖσϑαι τὸν οὐρανόν, δῆλός ἐστιν οὐχ ἐννοῶν, 
δυνατὸν τὴν αὐτὴν χίνησιν ἀπὸ διαφόρων αἰτιῶν ἐπιτελεῖσθαι χαὶ ah- 

hws μὲν ὑπὸ φύσεως χυχλοφορεῖσθϑαι τὸ οὐράνιον ὡς σῶμα φυσιχόν, ἀλ- 
ε ᾿ CoN 5 ~ , ~ ΄ ΄ v 5» Ἁ 

λως δὲ ὑπὸ ψυχῆς ὡς ἔμψυχον χαὶ ὑπὸ νοῦ πάλιν ὡς ἔννουν: χαὶ ἀπὸ 

10 

20 

20 © 

1 πάντα: om. AB 2 εἶναι c: ὄντα ABDEb μίαν om. ὁ 5 προσοῦσαν Β 
12 φησι] 208027 14 τῷ 1] 2987 16 τέτταρα Β: 6 ADE 18 εἰρημένον 

E: corr. E? 20 ἐπιχειρήσας B ἐφιστάνει DEc ‘ Q1 ἀνελέχτως E 

εἰρημένα E 22 xaitor] xat tots DE(b?) 23 ἐπειδὴ DEc 26 τῶν] corr. ex 

τὸν EK? 27 ἐπειδὴ — φυσικῶς} mg. ἘΣ ἐπεὶ Ee τοιοῦτόν τι b: τοιοῦτόν de 

ΑΒ: τι τοιοῦτον DEc προστέϑηχεν Β: προσέϑηχεν Ec φύσει Ee 20 οὐδὲ] 

oute? οὐδὲ ὅτι γενητὸς] bis Ὁ οὐδὲ] οὔτε 31 ᾿Δριστοτέλη BE: corr. E! 

ὀγδόῳ] cap. 6 sq. 33 δυνατὸν om. E ἀπὸ] ὑπὸ Ὁ denice σϑαι AB 

94 ὡς σῶμα ABD: σῶμα E: σῶμα ὡς E*be 
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= fe ~ , ΄ » ΩΝ PEE dd ‘ ae Bey, ‘ 4% ‘ ‘ 

μὲν TOD νοῦ αχινήτου OYTOS TO αἀχίνητον χαὶ ἀνέχλειπτον χαὶ ἀεὶ χατὰ τὰ 900 

ὑτὰ χαὶ ὡσαύ ἐπιτελούμενον τῆς ews ὑποδέχεται, ἀπὸ δὲ τῆς αὐτὰ χαὶ ὡσαύτως ἐπιτελούμενον τῆς χινήσεως ὑποδέχε 

- 
ψυχῆς χατὰ tas μεταβατιχὰς ἐχείνης νοήσεις τοῦ del ἐν hen ἄλλοτε δὲ 

ἄλλῳ, τῆς μεταβατιχῆς χινήσεως ἀπολαύει: χατὰ δὲ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν ὁ 

5 οὐρανὸς ἔχει τὸ δύνασϑαί te χαὶ ἐνεργεῖν τὰς τῇ οὐσίᾳ τῇ τοιᾷδε προση- 

χηύσας ἐνεργείας, ὧν μία χαὶ ἢ χυχλοφορία οἰχεία τῇ hill Ls χαὶ OF- 
λον, ὅτι χατὰ τὴν φυσιχὴν ἐπιτηδειότητα χαὶ τὰ ἀπὸ vod χαὶ τὰ ἀπὸ ψυ- 8ὺ 

Lis ἀγαϑὰ παραγίνεται: οὐ γὰρ ἔστιν ἔννουν εἶναι μὴ πρότερον ἔμψυχον 
ὑπάρχον: “νοῦν γὰρ ἄνευ ψυχῆς ἀδύνατον παραγενέσϑαι τῳ, φησὶν ὁ 

10 Πλάτων: οὐδὲ ἔμψυχον ἄνευ φύσεως. διὸ χαὶ 6 ᾿Αριστοτέλης τὴν ψυχὴν 
ἐντελέχειαν εἶναι σώματος οὐ τοῦ τυχόντος φησίν, ἀλλὰ φυσιχοῦ, ὥστε, 40 

χἂν ἔμψυχος χαὶ ἔννους 6 οὐρανός, οὐ χωλύεται χαὶ φυσιχὸς εἶναι, μᾶλλον 
OS ἀνάγχη φυσικὸν ὄντα καὶ ψυχῆς μετέχειν καὶ νοῦ, ὥστε χαὶ τὴν χυχλο- 

φορίαν χἂν ἀπὸ ἘΠῚ: ἔχῃ καὶ vod, GAN ἔτι πρότερον ἀπὸ φύσεως. χαὶ 
15 ἦν μέν, οἶμαι, δυνατὸν χαὶ ῥᾷον ἴσως χαὶ ὡς ἀπὸ ψυχῆς χαὶ ὡς ἀπὸ νοῦ 45 

τῆς χυχλοφορίας οὔσης ἐξ αὐτῆς δειχϑῆναι thy | τοῦ ee Howry 91: 
τοιγαροῦν χαὶ δέδειχται ἀΐδιος ἢ χυχλοφορία ἐν τῷ ὀγδόῳ τῆς Φυσιχῆῇς 

4 δὲ 

χατὰ τὴν ἀπὸ τοῦ ἀχινήτου αἰτίου μετάδοσιν. ἐν τούτοις δὲ 6 BIRR 

ὡς ἀπὸ φυσιλῆς, κινήσεώς, τὴν αιδιότητα προέϑετο δεῖξαι, διότι χατὰ τὴν ὃ 

20 ἐξῃρημένην ἀπὸ τῶν ὑπὸ Ἔν ὑπόστασιν τὴν ἀιδιότητα χαὶ τὴν ὑπερ- 

οχὴν ἐβουλήϑη δεῖξαι τοῦ οὐρανοῦ. ἀλλ᾽ οὗτος μὲν οἴεται χαὶ τούτους 
λελυχὼς τοὺς λόγους τοὺς δειχνύντας τῇ χύχλῳ χινήσει μὴ εἶναι ἐναντίαν 
χίνησιν χαὶ τοὺς ἐν Φυσιχῇ τὰ γινόμενα ἐξ ἐναντίων γίνεσϑαι λέγοντας χαὶ 10 

φϑειρύόμενα εἰς ἐναντία φϑείρεσϑαι τρόπαιον ἀνωρϑωκέναι τι τὴν χατα- 
as , Qs Al ~ ow, >) ~ 37a 7 5 3h 2 

γέλαστον ταύτην βίβλον χατὰ τῆς τοῦ οὐρανοῦ ἀιδιότητος. εἰ δὲ ἐφάνη τῷ σι 

5 -- ~ ~ ~ > ~ 

πολλαχοῦ μὲν μηδὲ παραχολουϑῶν τοῖς ὑπὸ tod ᾿Αριστοτέλους χαὶ τῶν 
~ ~ ~ Vv , 

ἐξηγητῶν αὐτοῦ λεγομένοις, πανταχοῦ ὃὲ χενὴν ὄντως χαὶ μάταιον δόξαν i'l \ ? L i i 

ἑαυτῷ περιποιεῖν νομίζων ex τῆς πρὸς τοὺς ἐν φιλοσοφίᾳ χλεινοὺς ἀντιλο- 15 

γίας, dice υὲν χείσϑω μετ᾽ ἰχϑύσιν ἐν τῷ τῆς τω τς πόντῳ νηχόμενος, 

30 χείσϑω δὲ χαὶ μετ᾽ ἐχείνου, ὅν ἽΝ ἀπε aes ὄντα τινὰ xat Bovdd- 
τὴ a 

μενον ὁπωσοῦν ὀνομαστὸν Ἰενέσϑαι τ is Ἐφεσίας ᾿Αρτέμιδος ἐμπρῆσαι 
νεών. ὁ γὰρ τὴν φϑορὰν τοῦ ὐπὸ: χατὰ πάντα τρόπον συνιστάνειν ἐπι- 20 

χειρῶν ἢ μᾶλλον ἐπιϑυμῶν διὰ τὸ ὀνομαστὸς γενέσϑαι, τάχ᾽ ἄν, εἴ τινα 

δύναμιν εἶχε, διὰ τὸ τυχεῖν τοῦ σπουδαζομένου χαὶ τῆς φϑορᾶς τοῦ οὐρα- 

3 ἐχείνης)] comp. ambig. A: ἐχείνας Β vo-] in ras. E! τοῦ] τὸ ¢ 4 ἄλλῳ 

AE: ἄλλο A?B: ἄλλως Dbe ἀπολάβει E: ἀπολαμβάνει ec 6 τῇ Kb: τῇ τε 

ABDE 7 τὴν] om. Ὁ 9 ὑπάρχειν E 10 Πλάτων] Tim. 30 b 
6 om. DEe 11 φησίν] 412427 14 ἔχει E: corr. ἘΠ 10 αὐτοῦ Β 

17 ὀγδόῳ] cap. 9 Φυσιχῆς ἀχροάσεως B 19 ὡς om. B 21 ἠβου- 

λήϑη B 23 ἐν] ἐν τῇ ς Φυσιχῇ] 1 ὅ sq. 24 εἰς ἐναντία] ὡς ἕν τι ΑΒ 

20 μηδὲ] μὴ Β: οὐδὲ D 21 ματαίαν ς 29 οὕτως ἘΠ: corr. E? ἀλογίας 

ABb: ἀντιλογίας DEe 30 ἀπερριμένον AE: corr. A? 31 ἐφεσίου AB 

32. 33 ἐπιχειρῶν) e corr. D: om. ABEbe 03 7) μᾶλλον Ὁ: om. ABEbe τάχ᾽ 

ἄν ο: τάχα ABDEb 4 ἔσχε B τυχὸν Β 
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ὃ συνεούψατο: ἡμᾶς δὲ ποτίμοις λοιπὸν λόγοις yon τὴν ἁλμυρὰν ταύ- 91: νη Ξφὴ ας & π LOLS AOLTO \OY{OLS χρη f (ΑἹ ρα t 

τὴν ἀχοὴν ἀποχλύσασϑαι καὶ μεταβαίνειν ἐπὶ τὰ ἑξῆς τῶν ᾿Δριστοτέλους. 2 

ἐπειδὴ δὲ χαὶ τὰ ἐν τῷ ὀγδόῳ τῆς Φυσιχῆς ἀχροάσεως ἀΐδιον τὴν χυχλο- 
‘ 

φορίαν δειχνύντα πειρᾶται διελέγχειν οὗτος χαὶ πρὸς τὰς ἀδεσπότους, ὥς 

χατασχευὰς τῆς ἀιδιύτητος ὑπαντᾶν τοῦ χύσμου, νῦν μὲν ἐάσϑω oC we) a a 
- 

céwe ἐχεῖνα- πὰ yao ἐν. τῇ Περὶ οὐρανοῦ. δπὸ: tod ᾿Αριστοτέλους ἀποδειγ- x ἕως ἐχεῖνα- τὰ γὰρ ἐν τῇ Περὶ οὐρανοῦ ὑπὸ τοῦ ᾿Αριστοτέλους ἀποδειχ- 80 

ϑέντα βουλόμενος χαὶ ὑπὸ τῆς νέας ταύτης φλυαρίας ἀσάλευτα μεμενηχότα 

δεῖξαι τοῖς φιλομαϑέσιν, εἰς ταύτην περιεσπάσϑην τὴν ἀσχολίαν: εἰ G2 ποτε ' ? | | | 

δόξει χαὶ τὰ λοιπὰ τῶν ὑπὸ τούτου ῥηϑέντων βασανίσαι, an’ ἄλλης ἀρχῆς 

10 αὐτῶν ποιήσομαι τὴν ἐξέτασιν. 

> ~ ~ ~ 

p. 27101 ᾿Αλλ ἐπεὶ δῆλον περὶ τούτων, καὶ περὶ τῶν λοιπῶν 
~ , ~ 5 > ~ . 

σχεπτέον ἕως τοῦ διόπερ περὶ αὐτοῦ hextéov ἐξ ἀρχῆς ἀνα- 

Ὃ ᾿Αλέξανδρος προχεῖσϑαί φησι περὶ τοῦ παντὸς χόσμου ζητεῖν, εἰ 40 
Tetpos ἣ πεπερασμένος" χαὶ γὰρ ἐν ἀρχῇ τοῦτο oes ἀνεβά- α 

σ Ν ce \ \ x ~ ~ \ ΄ ἄ 

λετο, ὅτε ἔλεγε περὶ ea οὖν τῆς TOD παντὸς φύσεως. εἴτε ἄπειρός ἐστι 
[4 

TE ite πεπέρανται τὸν σύνολον ὄγχον, ὕστερον ἐπισχεπτέον᾽᾽. 

@- ὡς 

2 

a © σφ 

Φ ν᾽ [ΟἹ 

ὩΣ. Ἐπ 

! 

περασμένον αὐτοῦ δειχνύναι ἐχ τοῦ μηδὲν τῶν ἁπλῶν, ἐξ 45 

ρ 
» ἊΜ >! , 

ὧν συνέστηχεν, ἄπειρον εἶναι, ἐπειδὴ οὐχ ἣν περὶ τοῦ πέμπτου σώματος Gs 
\ 

20 δειχνύναι, ὅτι οὐχ ἐστὶν ἄπειρον, wy πρό τερον περὶ τῆς οὐσίας αὐτοῦ εἰ- 91» 
. 

, \ Ὁ ,» σ Μ ΄ - Ἂν ? > ΄, 

ὄντα χαὶ δείξαντα, ὅτι ἔστι τι πέμπτον σῶμα, διὰ τοῦτο wet ἐχείνους 
\ ΄ 5 Ξῶν \ ΄ 2) ¢ 7 \ ~ "ς 

τοὺς λόγους ἐπὶ τὸ προυτμτοῦ ἐλϑὼν δείχνυσιν, ὅτι χαὶ τῷ μεγέϑει πε- 

περασμένα ἐστὶ τὰ ἁπλᾶ πέντε σώματα. τῷ γὰρ ὄντι προδείξας ex τῶν ὅ 

χινήσεων. ὅτι τῷ ἀριϑμῷ πεπέρανται τὰ ἁπλᾶ πέντε ὄντα. δειχνὺς δὲ 
~ ~ ν ~ 

25 νῦν χαὶ τῷ μεγέϑει, Eyer πεπερασμένον, ὅτι πᾶς ὃ χόσμος we 
5 ΄ > 3. ὁ . > 4p ΄ \ 

τῷ μεγέϑει ἐστίν. ἀλλ᾽ ὁ μὲν Αλέξα ανδρος χαὶ τὴν ὅλην πραγματείαν περὶ 

ς χύσμου προηγουμένως εἶναι νομίζων tes χαὶ ταῦτα 
x 3, \ ~ \ ΄ ΄ > ΝᾺ b) O~ πρὸς τὴν περὶ τοῦ παντὸς ϑεωρίαν ἐχδέχεται. εἰ 68 ἀληϑῶς πρότερον 10 

σ ~ ΄ ~ , , a a ἢ ~ 

εἶπον, ὅτι προηγουμένως περὶ τῶν ἁπλῶν τ ροτον ἐν ταύτῃ διδάσχειν τῇ 
‘ 

“τ “ πεί - οτίϊετ Ξ-τὸ \ men τῷ 0 te yy 26 ὧν τὸ ου- 80 πραγματεία προτίϑεται, μετὰ τὴν περὶ τῶν ἀρχῶν ϑεωρίαν, ἐξ ὧν τὰ Gv 
! ν 

σιχὰ συνέστηχε σώματα χαὶ πρῶτα τὰ ἁπλᾶ, χαὶ τὸ ἄπειρον δὴ χαὶ πε- 

περασμένον προηγουμένως μὲν ἐπὶ τῶν ἁπλῶν στοιχείων προβάλλεται ζη- 1Ὁ 

τεῖν χαὶ δείχνυσιν, ὅτι πεπερασμένα χαὶ χατὰ τὸν ἀριϑμὸν χαὶ χατὰ τὸ 

1. ποτίμοις λοιπὸν] in ras. Ὁ χρὴ om. D 2 τῶν] τοῦ ς ὃ τὰ om. Β 
ὃ φασί Β 10 αὐτῷ Β 11 δῆλον καὶ Β zat om. E 15 προβαλύ- 
μενος ὁ 15. 16 ἀνελάβετο BE: corr. E?* 16 ἔλεγε] 268>11 18 μέλλων] corr. 

ex μᾶλλον E? τὸ om. De περασμένον E: corr. KE? αὐτὸν ὁ 21 τι 

om. Β ῶ8 ὄντι γὰρ ς 25 νῦν om. ὁ πεπερασμένον ABCDE: συμπεπε- 

ρασμένον E%e: τι πεπεισμένον mg. ΕΣ": persuasum Ὁ nic 6 CD: 6 πᾶς AB: πᾶς E 

26 ἐστίν] ἐστί C: ἔστω DE 27 εἶναι eee χόσμου D προηγούμενος B 

ἀνακολούϑως E: corr. E* 28 περὶ om. Ὁ O περὶ om. B 33 ὅτι ὅτι καὶ ὁ 
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Ζζ { ‘ 4 ao \ > ~ ΄ ~ j ss ~ ( 

μέγεθος, ἑπόμενον δὲ χαὶ τὸν ὅλον χήσμον τὸν ἐχ τῶν ᾿ἁπλῶν συνεστῶτα 910 
> " ΄, " - BA 53 \ C 

τούτων πεπερασμένον εἶναι διχαίως προστίθησιν, χαλῶς ὃὲ ἐπὶ τὸ χαϑολι- 

χώτερον ἀνάγων τὸν λόγον, πότερον ἔστι τι σῶμα, φησίν, ἄπειρον ἢ 30 

Se ἕν τι τῶν ἀδυνάτων, ἐχ διαιρέσεως ἀναγχαίας λαβών, ὅτι, εἴ τι 
/ [4 4 . 

5 ἔστιν ἄπειρον τῷ μεγέϑει σῶμα, ἣ ἁπλοῦν τί ἐστιν 7 σύνϑετον, χαὶ δεί- 
wv ~ ζ΄ Vv a/ Oo \ ~ / 

tac, ὅτι οὐδὲν τῶν ἁπλῶν ἄπειρον τῷ μεγέϑει. ἔχων δέ, ὅτι χαὶ τῷ πλή- 
΄ ~ , ν 

Ver net τερασμένα τὰ ἁπλᾶ σώματά ἐστιν, ἀναγχαίως ἑπόμενον ἔχει, ὡς 30 
t σ re σ᾿ ΄ ~ QL a7 σ΄ > 

εἶπον, ὅτι χαὶ τὸ σύνϑετον ὅλον πεπ τέρανταία, πρῶτρν δὲ δείχνυσιν. ὅτι ἀν- 
- - ~ e , Vv ~ v » ΄ 

αγχαῖος τῷ φυσιχῷ 6 διαχρίνων λόγος, εἴτε ἔστι τι σῶμα ἄπειρον εἴτε μή, 

10 ἐχ τοῦ ταύτην τὴν διαφορὰν αἰτίαν γενέσϑαι σχεδὸν πάσης τῆς παρὰ τοῖς 
φυσιολόγοις ἐναντιώσεως" διὰ ταύτην τι οἱ μὲν ἕνα χόσμον χαὶ πεπερασ- 30 

557 σ \ 

μένον ἔλεγον, ὅσοι μὴ ἐδέχοντο τὸ ὧν ἄπειρον ἐν ἀρχῇ, ὡς ᾿Αριστοτέλης 

χαὶ Πλάτων, of δὲ ἕνα ἄπειρον, ὡς Ἂν αξιμένης, ἀέρα ἄπειρον τὴν ἀρχὴν 
? / ¢ gy \ 4 5 ¢ ] es μι \ 

εἶναι λέγων, of δὲ χαὶ τῷ πλήϑει ἀπείρους χύσμους, ὡς Αναξίμανδρος μὲν 
v ~ > 5 , > 5 ~ ~ + = 

15 ἄπειρον τῷ μεγέϑει τὴν ἀρχὴν ϑέμενος ἀπείρους ἐξ αὐτοῦ τῷ πλήϑει κόσ- 35 
~ . ~ fd Si \ A. , 5 / ~ + SiC ‘ 

uous ποιεῖν δοχεῖ, Λεύχιππος 6& χαὶ Δημόχριτος ἀπείρους τῷ πληῦξι τοὺς 
> ~ ~ " ~ ΄ ~ > 

ν ἀπείρῳ τῷ χενῷ χαὶ ἐξ ἀπείρων τῷ πλήϑει τῶν ἀτόμων συν- @M- ὦ 

x 

χύσυους 
, Qo.” ΝΞ Ν > ~ iz ᾿ς ἰστασϑαί φησι" χαὶ εἴη ἂν λέγων ah πασῶν τῶν ἐναντιώσεων τὸ ὕπο- 
ϑέσϑαι τὸ ἄπειρον ἣ μὴ ὑποϑέσϑαι, ὅτι of χόσμοι χαὶ τὰς ἄλλας ἐναν- 40 

90 τιώσεις πάσας περιέχουσι. χαὶ μέντοι διὰ ταύτην τὴν διαφωνίαν ot μὲν 
~ , ? 

ἀναιροῦσι τὴν γένεσιν ἐχχρίσει πάντα ὑφίστασϑαι λέγοντες, ὥσπερ ᾿Αναξα- 
ὯΝ Ὁ ~ ΄ py? ΄ 

Ἰόρας, οἱ δὲ ἐξ ἑνὸς πάντα γίνεσϑαι λέγουσι yar εὐθεῖαν, ὡς ᾿Αναξίωυαν- 

ὃρος ual ᾿Αναξιμένης, οἱ δὲ χαὶ γένεσιν εἶνα! λέγουσι χαὶ ἐξ ἀλλήλων τὴν 45 

Ἰένεσιν ποιοῦσι τὴν ἄλλου φϑορὰν ἄλλου γένεσιν ὁρῶντες, ὡς οἱ πε- 
Ε: ΄ \ > \ =) 4 oa ἊΝ Χ > ~ ~ > ΄ Ρ 

25 περασμένας τὰς ἀρχὰς λέγοντες. ὅτι δὲ τὸ ἐν ταῖς ἀρχαῖς ἐλάχιστον 934 

δοχοῦν παρύραμα προϊοῦσι υυριοπλάσιον φαίνεται, χαὶ ἐχ τῇ ἐπαγωγῆς 
~ / σ 

ἐπιστώσατο χαὶ ἐχ τοῦ λόγου" ἐχ μὲν τῆς ἐπαγωγ ὅτι Δημόχριτος ἢ 
σ 

- 
> 

Ἃ σ ΄ 1¢ , id \ 5 \ ‘ 2 ΄ 

Batic ἂν οὕτως ὑπόϑοιτο μιχρά τινα ὑποϑέμενοι τὰς ἀρχὰς χαὶ ἐλάχιστα ὅ 
‘ ν 

μεγέϑη διὰ τὸ μεγίστην δύναμιν ὡς ἀρχὰς ἔχειν ἁμαρτόντες περὶ αὐτὰ τὰ ea forth | ἐ ἱ 
΄ ) > 

30 μέγιστα τῶν ἐν γεωμετρίᾳ ἐχίνησαν τὸ ἐπ᾽ ἄπειρον εἶναι τὰ μεγέϑη διαι- 

πῇ δι᾿ ὃ ual τὴν δοθεῖσαν εὐϑεῖαν δίχα τεμεῖν δυνατόν. χαὶ χαριέντως 

λάγιστον παρόραυα. ἐπὶ τῆς χατὰ τὸ ἐλάχιστον μέγεϑος ὑποϑέσεως 10 
ϑ t ἢ | A ro) ὧν 

Ι ἑπομένως E?c δὲ] δὲ τὸ B τὸν (alt.) om. Ὁ 2 mee τίϑησι BDEe 

Ὁ ἀναγαγὼν D φησί E: corr. E* 4 avayzxaiws D ὅτι om. Ec 8 δείχ- 

νυσι E 8. 9 ἀναγχαίως Εἰ: corr. E? 9 μή] καὶ μή ἢ 10 σχεδὸν ΑΒΟ: 

σχεδόν τι DEc 18 ἕν ΑΒ ᾿Αναξημένης Β 14 zat om. AB 15 τὴν -- 

πλήϑει om. E 16 πλείϑει B, sed corr. 18 φῆσι ABCDE: se Ke ἐμ νου 

2716 20 περιέχουσιν E 21 éxxpicet Db: ἐν χρίσει ABE: ἐν διακρίσει Ee 

a 

25 ἐν] χατὰ B τῶν ἀρχῶν B 20 παρόρμα Β 27 ante ὅτι rep. ἐπιστώ- 

σατο χαὶ ἐκ τοῦ λόγου E: del. E? 28 ὑποϑέμενος D 29 ante διὰ del. xat E* 
ἁμαρτῶντες E: corr. E* 30 ἐχινήσαντο E: corr. E? τὸ scripsi: τότε ABD: 

καὶ E: δηλονότι 1056: sctlicet Ὁ 30. 31 διαιρετά] corr. ex διαιρεῖ τὰ E 

31 τέμνειν AB 

{ 

| 
1 
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° » v ΄ ΄ ᾿ ΄ ΄ 

διὰ τὸ μεγίστην δύναμιν ὡς ἀρχὴν ἔχειν ὡς μεγίστων αἴτιον ἁμαρτημά- 92. 
των πινόμενον ἔδειξε. τὸ δὲ αὐτὸ τοῦτο χαὶ διὰ τοῦ λόγου παρέστησε 

ig ‘ > , ΄ , 4o ~ , 

τὴν αἰτίαν mpnodets: ἣ γὰρ ἀρχή, φησί, δυνάμει μείζων ἣ μεγέϑει ἐστί, 

διὸ χαὶ τὸ μιχρὸν δοχοῦν περὶ τὴν ἀρχὴν παρόραμα δυνάμει μέγιστον ὃν 1ῦ 
5 ‘ 

' 

προϊοῦσιν ἐχφαίνεται χαὶ ΠῚ. παμμέγεϑες. εἰ δὲ τὸ ἐλάχιστον μέγεϑος σι 

ἐν ἀργῆς λόγῳ χαχῶς ὑποτεϑὲν ucylotwy αἴτιον ἁυαρτημάτων γίνεται, τὸ 
i mi ‘ " 

ἄπειρον μέγεϑος ἐν ἀρχῇ χαχῶς ὑὕποτεϑὲν πολλῷ μειζόνων ἂν χαχῶν at- 
Ἁ ΄ » 

τιον γίνοιτο. εἰ τοίνυν τὸ ἄπειρον χαὶ ὡς ἀρχὴ τῶν ὄντων παρά τινων 30 
ι 

ὑποτίϑεται χαὶ ἐν ταῖς ἀρχαῖς τοῦ ποσοῦ ζητεῖται (τό τε γὰρ συνεχὲς πο- 

10 σὸν χαὶ τὸ διωρισμένον ἢ πεπερασμένα ἐστὶν ἢ ἄπειρα), δῆλον, ὅτι μεγί: 

στὴν ἔχει δύναυιν καὶ πλείστην ποιήσει 

τὸ εἶναι τὸ ἄπειρον. ἢ μὴ εἶναι" διὸ “χρὴ τοῦτο διαχρῖναι, εἴτε ἔστι σῶμα % 
» v = > wv 

ἄπειρον εἴτε μὴ ἔστι τὸ tod παντός" εἰ yap ἔστιν ὅλως ἄπειρον, τοῦτο ἂν 

εἴη. ὅτι δὲ ἀρχῆς ἔχει δύναμιν τὸ ἄπειρον, δῆλον" χαὶ γὰρ ὃ ὃ one: εἰ 

ὶν 15 ἄπειρος ὃ χόσμος͵ ἐστὶν εἴτε μή, ζητεῖ, εἰ ἀρχή τις ἔστιν ἄπειρος" οὐ 
ἜΣ 
Q- ire) 

οἷόν τε τὸν χόσμον ἄπειρον εἶναι μὴ ἐν ταῖς ἀρχαῖς οὔσης ἀπειρίας, 90 

ἀρχαὶ δὲ τοῦ χόσμου τὰ ἁπλᾶ σώματα, ὧν πεπερασμένων ὄντων τῷ 
> \ 5» { ~ 4 ’ὔ , 5 \ \ »» >) ~ 

dou, εἰ καὶ τὸ μέγεϑός ἐστι πεπερασμένον, ἔσται χαὶ τὸ ἐξ αὐτῶν 

πεπερασμένον. 

20 p.271b17 ᾿Ανάγκη δὴ πᾶν σῶμα ἤτοι τῶν ἁπλῶν εἶναι ἕως τοῦ 85 

Προλαβῶν, ὅτι, εἴπερ ἔστι τὸ ἄπειρον, ἀνάγχη αὐτὸ ἣ ἁπλοῦν 7 σύν- 40 

Qetov εἶναι ἐχ τοῦ τοῖς ἄπειρον σῶμα εἶναι, πᾶν ὃὲ σῶμα 7 ἁπλοῦν ἢ σύν- i f 
ὕετον εἶναι, προλαβὼν δ χαΐ, ὅτι τῶν ἁπλῶν πεπερασμένων πλήϑε: χαὶ ) ’ μ i 

~ 
, έ v 

υεγέϑει xal τὸ odvbetov ἀνάγχη πεπερασμένον εἶναι, διότι τοσοῦτον ἔσται τῷ or 
~ ΄ σ y ~ Εἰ 

τὸ σύνϑετον ὅλον τῷ μεγέϑει, ὅσον ἔσται τὸ τῶν ies αὐτὸ ἅμα 4 
vat 

λαμβανομένων, εἶτα δειχνύς, ὅτι οὐδὲν τῶν ἁπλῶν ἄπειρον εἶνα! δυνατόν. 

ἀλλὰ OFhov. ὅτι πεπερασωένα τῷ πλή ϑει τὰ ἁπλᾶ χαὶ τῷ μεγέϑει πε- 930 
4 3 ‘ ‘ i ton 

s κω ὧν / 5 ~ o 5 v Vv ~ 

περᾶσμξ ἔνα. ἐστίν. ἐχξι OSOELYWESVOY ἔνάργος, OTL οὐχ ECOTLY ἀπέειρὴν σωμα 

ν a4 
30 οὔτε ἁπλοῦν οὔτε σύνϑετον, ὥστε οὐδὲ TH πᾶν ἄπειρον. πρῶτον τοίνυν τὸ 

πρῶτον τῶν ἁπλῶν σωμάτων τὸ οὐράνιον AS ei os δείχνυσιν, Ott 5 

αναῖχη π επερασμένον αὐτὸ εἶνα! χαὶ ἀδύνατον ἄπειρον εἶναι. 

1 ὡς (pr.)] in ras. E! 2 yryvopevov E 6° De 3 ἐστίν E 6 χαχῶς corri- 

gere voluit A*: xaxov B μεγίστον B μεγίστων --- καχῶς (7)} om. Ὁ αἴτιον --- 

χαχῶς (7)] mg. E? αἴτιον ἁμαρτημάτων AB: ἁμαρτημάτων αἴτιον C: ἁμαρτημάτων αἰτία 

Ee 7 ἐν ἀρχῇ ABC: ἐν ἀρχῆς λόγῳ E*e τεϑὲν DE 8 γίνοιτο ACDE: γέ- 

νοιτο Be 11 ποιήσει om. DE: facit b 15 ἀρχή] ἐν ἀρχῇ B 16 τὸν om. Ee 

18 et xai] corr. ex εἰς E? nat (alt.) om. Ee 20 ἤτοι ABD (Arist. codd. FH): 

ἢ corr. ex ef E?: ἢ © ex Arist. vulg. 22 αὐτὸ] αὐτῷ c 23 éx— εἶναι om. Ὁ 

24 πλήϑει] ὄντων πλήϑει ς 20 συντιϑέντων) 6 corr. D: συνθέτων Β 21 οὐ- 

δὲ D 30. 31 τὸ πρῶτον om. Ὁ 31 σωμάτων τὸ πρῶτον D προχειρησάμε- 

vos E: corr. E? 32 πεπερασμένον om. Ec αὐτὸ] bis A, sed corr. post 

εἶναι add. πεπερασμένον E*c 
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" Ὗ» ‘ v , ~ σ - 

p. 271028 Et γὰρ ἄπειρον τὸ χύχλῳ φέρομενον σῶμα ἕως τοῦ 92» 
"» ν ’ 

τῶν γὰρ πεπερασμένων ἀεὶ ἔσται πεπερασμένον. 10 

Ὅτι τὸ χυχλοφορητιχὸν σῶμα οὐχ ἔστιν ἄπειρον, διὰ τῆς εἰς ἀδύνα- 
tov ἀπαγωγῆς δείχνυσιν οὕτως" εἰ ἔστιν ἄπειρον τῷ μεγέϑει τὸ οὐράνιον 

5 σῶμα, οὐχ ἐνδέχεται χύχλῳ χινηϑῆναι τὸν οὐρανόν: ἀλλὰ μὴν χινεῖται χύχλῳ 1 

ὃ οὐρανός: οὐχ ἄρα ἐστὶν ἄπειρος. χαὶ ἢ μὲν πρόσληψις δήλη, ὅτι χινεῖται 
ὃ οὐρανὸς χύχλῳ, χαὶ ὑπ tite! αὐτὴν συντόμως διὰ τοῦ “᾿τὸν ὃὲ οὐρανὸν 
ὁρῶμεν χύχλῳ στβε μένον. τὸ δὲ συνημμένον δείχνυσιν οὕτως" εἰ ἔστιν 

ἄπειρον τῷ ἘΠῚ τὸ οὐράνιον σῶμα, ἄπειροι ἔσονται! αἱ ἀπὸ τοῦ χέντρου 20 

10 ἐχβαλλόμεναι χατὰ μῆχος" εἰ δὲ ἄπειροι χατὰ μῆχος, ἄπειρον τὸ μεταξὺ διά- 
ΟΕ ce 2 > \ an l4 ΄ / A 

OTHUA ες OUGLY αἱ EX Bod λόμεναι απὸ TOU ἀξντρὴῶῦ γρᾶμμαι. τουτέστι τὸ μὲε- - 
δὰ , > \ ad 4 ~ Ne Ἐς ἃ +>/ 

ταζὺ πλάτος" εἰ δὲ τοῦτο, aon εςιτητον FOTAL τοῦτο τὸ eden χαὶ οὐδέ- 

ποτε χύχλῳ περιενεχϑήσεται ὃ οὐρανός. χαὶ ὅτι μὲν ὉΠ ai ἐχ τοῦ 2% 
» 

χέντρου τῷ μήχει, ὡς διισλογούμενον ἔλαβεν ἐναργὲς ὄν, εἰ ἄπειρος ὕποτε- 

15 ϑείη τῷ μεγέϑει 6 οὐρανός" ὅτι δὲ τὸ μεταξὺ τῶν ἀπείρων χατὰ μῆχος 
>] 

τραμμῶν διάστημα apt) ἔσται, δείχνυσι πρῶτον σαφηνίσας; ποῖόν ἐστι 

τοῦτο τὸ διάστημα, ὅτι τὸ οὗ ΠΟΥ ἔστιν ἔξω λαβεῖν μέγεϑος ἅπ- 80 

τόμενον τῶν ραμμῶν: τούτου γὰρ τοῦ μεταξὺ τῶν γραμμῶν πλάτους 

οὐδὲν ἔστιν ἔξωϑεν λαβεῖν μέρος ἁπτόμενον αὐτῶν: ἔνδοϑεν γάρ ἐστι τὸ 

20 ὅλον χαὶ ἔνδοϑεν ἅπτεται τῶν περιεχουσῶν αὐτὸ γραμμῶν. ὅλως γὰρ 
ἄπειροι οὖσαι αἱ γραμμαὶ χατὰ Baas πῶς ἕξουσί τι ἔξω ἑαυτῶν ἁπτόμε- 85 
νον αὐτῶν; ὥστε οὐδὲ τὸ μεταξὺ τῶν εἰς ἄπειρον ἐχταϑεισῶν Ἰραμμῶν 

διάστημα ἕξει se τι ἑαυτοῦ ἔξω wsyetoss ἐφάψετα eee τοῦτο τῶν χατὰ 

τὰς τραμμὰς περάτων, χαὶ οὐχέτι ἔσονται ἄπειροι. εἰ οὖν ἄπειροι αὗται, 

τῷ σι εὶ ° e © A RQ raay Cc 
τῶν γραμμῶν διάστημα a τ ι ἔξω ἑαυτοῦ, τὸ ὃὲ ἐπ᾽ 40 

> 

εἰ γὰρ ἐπ᾽ ἄπειρον προϊὸν ἔτι πεπ περασμένον ἦν, πάντως εἶχέ τι ἑαυτοῦ 

ἔξω. χαλῶς οὖν ἀπὸ τοῦ μηδὲν ἔχειν ἔξω ἑαυτοῦ μέγεϑος τὸ ἐπ᾽ ἀπει- 
ρον προϊὸν μεταξὺ τῶν γραμμῶν διά ἄστημα ἐδήλωσε χαὶ ἀπέδειξεν ἅμα τὸ 45 

80 μεταξὺ τῶν γραμμῶν διάστημα ἄπειρον ὄν: τὸ γὰρ pec φησί, 
On, < ξ --ς o a a - tc o 

= R Pal & a) ce > 
a , Ἁ ~ Ba ~ 

διάστημα μεταξὺ γραμμῶν ὃν χαὶ αὐτῶν πεπερασμ, 

a ° - Q- oO 
[Ὁ] a a a= 6 μέντοι ᾿Αλέξανδρος “od peyédous” φησί ( eyes) 

“μηδέν ἐστιν, ὃ τῷ ἐχτὸς εἶναι τῶν γραμμῶν ἅπτεται αὐτῶν, ἀλλ᾽ ἔστιν 
> ¢ 4 ld 3 ~ \ 5 Ν >} ~ 2) ~ tt a4 2 PRE A τὰ 

ATTOWEVOY TE AVTWY AAL οὐχ EXTOS GAVTIWY , TOUTO {LETACU TE ἐστιν αὕτων ὃ 

2 τῶν] τὸ ΑΒ 4 τῷ] corr. ex τι Ἐ 7 τοῦ] τούτου Β τὸν χτλ.] 27245 

12 τὸ om. Ee 15 to CDE: om. AB 16 ἔσται ἄπειρον CD 17 τὸ (alt.) CDEb: 

om. AB οὗ xti.] 271%3 18 pr. τῶν --- ἁπτόμενον (19) om. B 20 supra 

yap ser. δὲ A? 22 ἐχτεϑεισῶν E 23 τι μέρος CD μεγέϑους ς τοῦτο 

τῶν CDEb: τῶν corr. ex τούτων A: τῶν Β Sl γραμμῶν CDE: τῶν γραμμῶν AB 

πεπερασμένον Β 33 μηδὲ AB 34 τέ ἐστιν del. E: om. ὁ post αὐτῶν 

suprascr. ἐστι E: αὐτῶν ἐστὶ ὁ 



SIMPLICIE IN L. DE CAELO 1 ὅ [Arist. p. 271028, 33 205 

x. aed A \ ᾿ λῶς « \ ΕΒ We Ἂς ’ ten Bak pay. tot ἘῸΝ ΓῚ “ p= , aA 6"); 

οιἰαστη μα, χα! χάλως χαὶ αὐτὸς EVOYGE TO TOV WETACV OLAOTYATOS WOSV 998 
> > > ΄ ~ > \ > > ~ ΄ - 

ξιναι EXTOS τῶν πειρῶν γραμμῶν εἰ γὰρ Ἢν Th αὐτὴ. μξρης ἐχτὸς τῶν 

A 2 \ > , ‘ »Χ ~ ~ v . 4 

{PawuUwy, τῷ ἐντὸς ἐχείνου TO ety τῶν γραμμῶν πεπερασμένον ἔμελλεν 
A Cl lin Nee ᾿ ἣν 2 ~ ἊΝ Ve , 

εἶναι" πλὴν ὅτι ὃ ᾿Αλέξανδρος οὐχ Ex τοῦ μηδὲν ἔξω ἔχειν νομίζει συνά- 10 
{ ἣν wv ~ psy PX la = xs) 2 , ~ "» 

γεσϑαι τὸ ἄπειρον τοῦ μεταζὺ διαστήματος, ἀλλ Ex μόνου τοῦ ἀπείρους koe ia) 

~ \ > ΄, ἊΝ ΄ ΄ \ ¢ , 

εἰναι TAS EX TOD χέντρου. ποτε GES 6 ᾿Αριστοτέλης TOUTW) μὲν ETOUEVOY ἐ 
ἔλαβεν τὸ μηδὲν ἐχτὸς εἶναι τοῦ μεταξὺ τῶν ἐχ τοῦ χέντρου γραμμῶν δια- 
στήματος, τούτῳ GF τὸ ἄπειρον εἶναι τὸ μεταξὺ τῶν γραμμῶν διάστημα" 15 

οὗ γὰρ ἐπ᾽ ἄπειρον προϊόντος μηδέν ἐστιν ἐχτός, τοῦτο ἄπειρον ἀνάγχη 

10 εἶναι" τοῦ γὰρ πεπερασμένου χαὶ ἐπ᾿ ἄπειρον ἰόντος πάντως ἔστι τι ἐχτὸς 

λαβεῖν. πρόδηλον δὲ τὸ τὰ μεταξὺ τῶν ἀπείρων ραμμῶν διαστήματα 
> > ~ ? 5 ~ > ΄ " 

πειρα εἶναι χαὶ ἐχ τοῦ zat ἀναλογίαν τῆς τῶν τραυμῶν αὐξήσεως αὖ- 20 
‘ ~ , , - 5 ~ , \ 

ξεσϑαι χαὶ τὸ μεταξὺ αὐτῶν διάστημα, διὸ xal τὸ τῶν πεπερασμένων ἀεὶ 
, See > σι , > + ~ 

ἔσται πεπερασμένον, ὡς χαὶ αὐτός φησιν ᾿Αριστοτέλης" τούτῳ δὲ ἀχολουϑεῖ 
\ » 4 > 

15 τῶν μὴ πεπερασμένων τὸ μεταξὺ ἄπειρον εἶναι. 

aqippen *Blei aS x ES SAT a ἘΝ ΠΝ ἀπὸ ened Gee p. 2710383 “Ett δὲ εἰ ἔστιν τοῦ δοϑέντος μεῖζον λαβεῖν ἕως τοῦ 90 > t 
δ᾽ 5 ΄ \ \ ~ ἍὯΦ x 

6 αὐτὸς Aoyos χαὶ περὶ τοῦ ὁϊαστήματος. 

ΟῚ ~ > , > ~ v > ra ~ ~ 

Kat τοῦτο OELATLKOY EGTL TOV ἄπει Pov εἰναι TO μεταξὺ τῶν γρᾶμμῶὼν 

>? Niele ἊΝ ‘ ~ 9 v 5) , ei 

διάστημα, μᾶλλον ὃὲ τοῦ ἐπ᾿ ἄπειρον αὔξεσϑαι αὐτό εἰ γὰρ ἔστι τοῦ Go- 
ἡ το πὸ ΠΡ ἢ ΠΣ ae eee : τ = 20 ὕέντος ἐν αὐτῷ μεγέϑους ἀεὶ μεῖζον χατὰ τὸ πλάτος eee ὥσπερ TOD 30 
> Len τὸ > 3X bd > ΄ “ Ce : ( \ ἘΣ Ve 

δοϑέντος ἀριϑμοῦ ast μείζονα, avayxyn, ὡς ὃ ἀριϑμὸς ἐπ᾽ ἄπειρον αὔξετα! 
\ ~ ov \ By ~ ~ See, hee) Vp 

διὰ τοῦτο, οὕτως χαὶ τὸ μεταξὺ τῶν YpauUMY πλάτος ἐπ ea. αὔξε- 
> ) wv oly τ b} v ΄ v of 

ἐπ᾿ ἄπειρον αὐξόμενον οὐχ ἔχει πέρας" ἄπειρον ἄρα χαὶ ἀδιεξ- σαι" τὸ δὲ 
Vv 

(tytov 6 o δὲ φέρετο ἥ Ύ “07, ἥ υὲν ἔτι δὲ et SGULY.. NOS EGU Ὁ τ τὴν. Lys S φξρεται 1 12 PY, ws Seles (aS tS SOc > OF ET )] 
on 
ow 

υ > Ἁ Vv \ an~ σ ἘΞ pede ὌΡΕΟΣ 4 BI a an N ξ; ΄ 4 νι ἐξέ 

5 ἀεὶ ἐστι" χαὶ δῆλον, ὅτι σαφεστέρα αὕτη" ἀνελλιπὴς jap, οἶμαι, χαὶ ἢ 2 
, a~ ΄ σ \ ~ v > \ RN ~ ὦ , 

προτέρα. δῆλον yap, OTL περὶ τοῦ ἀπειρὸν εἶναι τὸ μεταξὺ διάστημά 
yx 5 ΄ > » σ > 5 Ω .~ \ ~ ΝᾺ >? \ > > wv 

ἐστιν ἢ ἀποῦειξις, ὅπερ ἀχολουϑεῖ χαὶ τῷ μηδὲν oe ιν ἐχτὸς ἐπ΄ ἄπειρον 
wed \ ~ ~ ἊΝ ῃ ! τ ~ ~ ~ nx , ~ 

προϊὸν χαὶ τῷ τοῦ δοϑέντος εἶναι μεῖζον λαβεῖν: τὸ ὃὲ τοῦ δοϑέντος μεῖ- 40 
- \ i) > ΄ χε \ SEAN 

Cov λαβεῖν “ATA γεωμετριχὴν εἰρημένον συνήϑειαν ἔχει τὸ ἀεὶ συνεμφαι- 
, 

30 VOU.SVOY. 

4 ἔξω] bis Εὖ, sed corr. ἔλαβε BDEc υηδὲ AB τοῦ μεταξὺ --- εἶναι (8) 

om. AB 11 τὰ om. Ee διαστήματα del. E: om. ὁ 12 ἄπειρον ὁ 

zat ἀναλογίαν] ἀναλόγως CD 13 τὸ (alt.) om. ὃ τῶν πεπερασμένων e(b): πεπε 

ρασμένον ABCDE 14 φησιν CDE: φησιν 6 ΑΒ 16 δὲ εἰ AB: supraser. Ὁ: 

δ᾽ ἀεὶ DEc, cf. v. 24 ἔστι ς mg. yp. δὲ ἔτι δὲ εἰ ἔστι A? 18 τὸ --- 

pr. τοῦ (19) mg. E? 19 τοῦ (pr.) DE*b: om. AB ἔστιν E: om. B 23 ἄπειρον 

(alt.)] in ras. ἘΠ 24 γραμμή E: corr. E? ἔτι δ᾽ ὁ ἔτι ὃ᾽ ὁ 

25 ἔστιν E γάρ] δέ E*e 21 τῷ] corr. ex τὸ E? 28 τῷ D: τὸ ABEb 

τὸ — λαβεῖν (29) om. BE 28. 29 μεῖζον] μείζονα Ὁ: εἶναι μεῖζον c 29 χατὰ] corr. 

ex χαὶ E? εἰρημένην B 
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ἣν ~ 4 a 5 be v ‘ ν μ᾿ - 7 

p. 27243 Et οὖν τὸ μὲν ἄπειρον μὴ ἔστι διελϑεῖν ἕως tod τὸν δὲ 9 

οὐρανὸν ὁρῶμεν χύχλῳ στρεφύμεν ον. 

‘* σ v ν \ mV \ PN 5» ~ , © 

Δείξας, Ott ἄπειρον Eotat τὸ πλάτος τὸ μεταξὺ τῶν ex | τοῦ χέν- 930 
» ~ , ‘ 3, ~ 5 ~ v v v 

τρου ἐὐ βαλλόμενον γραμμῶν ἀπείρων χαὶ αὐτῶν οὐσῶν. εἴπερ ἄπειρον εἴη 
> ΄ o + 7 v ~ vd 

5 τὸ χυχλοφορητιχὸν σῶμα, ἐπάγει, ὅτι ἀπείρου ὄντος τοῦ υξταξὺ τῶν γραμ- 
~ 5 ~ , , 

υῶν διαστήματος οὐχ ἐνδέχεται χινηϑῆναι χύχλῳ. εἰ γὰρ τὸ μεταξὺ διά- 
~ ~ » ͵" 5 Τρ » | ~ , “ ΝΣ 

στημα δυεῖν εὐθειῶν ἀλλήλων πλησίον ἀπὸ τοῦ else gate ooh 
se ‘ oN ε ~ ΄ - 

ἀδιεξίτητον, πολὺ μᾶλλον ἢ πᾶσα περιφέρεια, ἧς μέρος iy ὀλίγην τὸ ληφ- 

Nev διάστημα" εἰ οὖν τὸν οὐρανὸν ὁρῶμεν χύχλῳ στρεφόμενον xa” ἐχά- 
-“ ΄ ~ ” ~ ~ ΄ 

10 στὴν ἡμέραν, δῆλον, ὅτι. ὅπερ ἂν σημεῖον τοῦ xdxhov χινούμενον ἐπὶ τῆς . 

Ω“ - 2 = a a Q ΄ 5" \ 1 

ρείας ληφϑῇ. τοῦτο ἐν τῇ περιφορᾷ οὐχ ἕν μόνον: ἀλλὰ πάντα τὰ 
‘ ‘ i 

~ ~ / oy ~ > . 

ὺ τῶν ἐχ τοῦ χέντρου ἐχβαλλομένων εὐθειῶν διαστήματα διέξεισι" ΓΕ (ἢ 
sa 

2 ry > 
\ ἌΝ ιῷ -" 50 ~ 99) 4H 2. ὦ © pws ¢ 

χαίτοι, εἰ ἄπειρον ἣν τὸ μεταξὺ δυεῖν εὐθειῶν, οὐδ΄ ἄν ἐχεῖνο διεξζῆλϑεν. 

εἰ οὖν ἀπείρου ὄντος χατὰ μέγεϑος τοῦ puree σώματος ἀδύνατον χύχλῳ 
[4 aX 

15 χινηϑῆναι τὸν οὐρανόν, φαίνεται 62 6 οὐρανὸς χύχλῳ περιφερόμενος χαὶ 
᾿ 
ὧ 

Ἁ \ ») 5 ~ ~ ΄ a~ o > 

ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ αὐτὸ χαϑιστάμενος, δῆλον, ὅτι ἀδύνατον ἄπειρον 

εἶναι χατὰ μέγεϑος τὸ τοῦ οὐρανοῦ σῶμα. εἰπὼν δέ. Ot: τὸν δὲ οὐρα- 

νὸν ὁρῶμεν χύχλῳ στρεφόμενον, χαὶ ἀπὸ τῆς αἰσϑήσεως τὴν πρόσ- 
ληψιν τοῦ συλλογισμοῦ πιστωσάμενος χαὶ τῷ λόγῳ φησὶ δεδεῖχϑαι τοῦτο 

΄ > , ~ / ΄ re 2 z 23 , 5» τ 

20 ExXELVYOD τοὺ hoyou ὑπομιμνήσχων hy. as; sy ᾧ ξόξιχνυ αἀναγχαῖον Etvat τι 

σῶμα ἁπλοῦν, ὃ πέφυχε spades τὴν χύχλῳ χίνησιν χατὰ τὴν αὑτοῦ φύ- 
‘ 

σιν. ὃ δὲ ᾿Αλέξανδρος χοινῶς 20 Be) δείχνυσιν, ὅτι οὐδὲν σῶμα οὔτε 
x 

/ ὃ 
~ e ~ Vv ~ iad ~ 

τῶν ἁπλῶν οὔτε τῶν συνθέτων εἴη ἂν ἄπειρον. “᾿πᾶν γὰρ σῶμα. φησὶν 

ὑπ 
΄ 5 , " ’ 

ὡς ἐπὶ τῶν ἁπλῶν λέγων, ἤτοι πυχνόν ἐστιν ἣ μανόν: ὑπὸ γὰρ ταύτας 
7 

ιαφορὰς πᾶν σῶμα πίπτει: ταῦτα δὲ ἤτοι ἄμφω πεπερασμένα ἣ du- τῷ ia] a = Dy o7 

Ow ἄπειρα, ἢ τὸ μὲν ἄπειρόν ἐστιν αὐτῶν, τὸ δὲ πεπερασμένον. ἀυφό- 
ᾳ 7 

τερα μὲν οὖν ἀδύνατον ἄπειρα εἶναι: ἔσται γὰρ πλείω σώματα ἄπειρα, 
2 ἣ 
ξ v 

‘ A) =f ~ o στὶν ἀδύνατον: τὸ γὰρ ἄπειρον πανταχοῦ, ὥστε, εἰ ϑάτερον εἴη 
5» Ἃ Y. QO’ > \ \ er γ59 ΄ - 5 ΄ 

ἄπειρον, οὐχ ἂν εἴη θάτερον. ahha χαὶ τὸ ἐξ ἀυφητέρων τῶν ἀπείρων 
2 | ta 

. , 

ρου" οὐ γὰρ δὴ 
ται χαὶ ἄπειρον 

30 συγχείμενον ἢ ἴσον ἔσται ἑχατέρῳ αὐτῶν ἣ μεῖζον ἑχατέ 
ἔλαττον: GAN εἰ μὲν μεῖζον, ἄπειρον ἀπείρου μεῖζον ἔστ 

ἀπείρου διπλάσιον, εἴπερ ἴσα εἴη ἄμφω τὰ ἄπειρα: τὸ δὲ διπλάσιον χαὶ 
᾿ 

τὸ ἥμισυ ἐν πεπερασμένοις ἐστίν. εἰ ὃξ ἴσον ἑχατέρῳ τῶν ἀπείρων τὸ ἐξ 
5 

Ω 

ἀυφοῖν, ἄτοπον amet ie διαστήματος πρηστεϑέντος τινὶ μηδεμίαν αὔξησιν Uw 
‘ 

35 γεγονέναι, ὅπου ye, χἂν μιχρότατον σῶμα προστεϑῇ σώματι, ἀνάγχη τὸ 
- Ὑ . 4 wv ~ 

ὅλον γεγονέναι μεῖζον. ἔτι δέ, φησίν, εἰ ἄμφω τὰ ἁπλᾶ ἄπειρα, ἥτοι ἴσα 

1 εἰ] εἰ μὲν Β 2 φερόμενον B 7 δυοῖν Be 9 za] καὶ xa? Ee 
10 σημείου B χινούμενον CDE: χινουμένου ABb 12 διέξεισι] seq. ras. 1 

litt. E 13 δυοῖν Be οὐχ be 17 δὲ (alt.) om. B 20 τι om. ὁ 

21 αὑτοῦ E*: αὐτοῦ ABE: ἑαυτοῦ CD 22 οὐδὲ AB 24 ἐπὶ τῶν om. E: de Ὁ: 

20 

25 

40 

περὶ K*e 28 ϑατέρων EK, sed corr. 90 σμιχρότατον D 36 ἤτοι] ἤτοι ἣ Εὶ 
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ἔσται ἢ ἄνισα: GAN εἰ μὲν ἴσα, ἔσται ἴσων μέτρων: τὰ δὲ ἴσων ὄντα 93» 

υέτρων μεμεῖρηται χαὶ πεπέρανται, ὥστε οὐχ ἄπειρα, ὥστε οὐδὲ τὸ ἐξ 

αὐτῶν ἄπειρον: εἰ δὲ ἄνισα, τὸ ἕτερον αὐτῶν μεῖζον ἔσται χαὶ ὑπερέχον" 

ἀλλὰ τὸ ὑπερεχύμενον ΤῸ χαϑὸ ὑπερέχεται, πεπέρανται, ὥστε οὐχ ἄμφω 4Ὁ 

π tS γασμιένον 41 5 ἄπειρα. ὅλως ἢ πε 

= fav) 

On - cA o A 
ὍΣ 

a o τὶ {ἡ ταν [Ὁ] Φ = da ἴω. Cc? = =A [Ὁ] 
oO 
Φ iS 

Ce δ > \ ” 
ἀνάγχη τοῦτο: εἶναι ἡ ἄπειρον' χαὶ εἰ μὲν πεπερασμένον, χαὶ τὸ ὅλον ἔσται 

πεπ Ἐρασμένον: χαὶ γὰρ τὸ μέχρι τῆς ὑπεροχῆς πεπερασμένον, χαὶ πεπε- 

ρασμένῳ μέρει pe eae ται τὸ ὅλον. εἰ δὲ ἢ ὑπεροχὴ ἄπειρος, ἔσται τὸ 
υέρος τῷ ὅλῳ ἴσον χαὶ ἄπειρον ἀπείρου ἀπείρῳ μεῖζον, ὅπερ ἄτοπον, εἴ 5 

10 γε τὸ ὅλον "1 υξῖζον εἶναι τοῦ woptov. εἰ δὲ ἄμφω πεπέρανται, χαὶ 
ὟΝ 5 ~ ν > 

τὸ ἐξ αὐτῶν ἔσται πεπερασμένον: εἰ ὃὲ τοῦτο, οὐδὲν οὐτε ἁπλοῦν οὔτε 
v ~ δ" > «Δ \ σ 5 ~ > eae 2 

σύνϑετον ἄπειρον ἔσται σῶμα. GAN οὐδὲ τὸ ἕτερον αὐτῶν οἷόν te λέγειν 
> re ἐν ε΄ , > 

ἄπειρον εἶναι, χαὶ ὅτι πανταχοῦ ὃν τὸ ἄπειρον τῷ ἑτέρῳ παρείσδυσιν οὐ 10 
ἥν σ᾽ ΄ Vy pf SpE > , = RS - 7 

χαταλείψει, χαὶ ὅτι, ὡς ἔδειξεν αὐτὸς. ἐν τῷ τρίτῳ τῆς Φυσιχῆς ἀχροά- 
Ε 2 de On gee Ocean) Ae ae a 0 12) 15 σεως, ἐν TH μίξει xual τῇ συνϑέσει πλεονάζον ϑάτερον διαφϑείροι ἂν τὸ 

σ ον ~ 3. x YW. 4 +) ΄ , ἕτερον: εἰ δὲ τοῦτο, οὐχ ἂν ety σύνϑετον τὸ τοιοῦτον, ὥστε οὐδ᾽ ὃ χό- 
~ ~ yd e ΄ ”) o 

Guns: ax γὰρ τῆς τῶν στοιχείων συνθέσεως ὃ ᾿χόσμος.᾿ OTL δὲ μηδὲ τὸ 15 
» >? > o PLN ITA AIS 

ἐγχύχλιόν τε χαὶ σφαιριχὸν σῶμα οἷον τε ἄπει μι εἶναι. οὕτως ὁ ᾿Αλέξαν- 
~ ’ 4 δ 

ὃρος ἐπιχειρεῖ δειχνύναι" χύχλον γὰρ 7 σφαῖραν ἄπειρον εἶναι οὐχ οἷόν τε. 
v , >. ’, > 5 ? CaN 7 = = 4 > \ ~ 4 

20 εἰ YE χύχλης εστιν. οὐ AO EVOS σημείου τῶν EYTOS τοὺ Satta Tos χειμέ- 

νων πᾶσαι αἱ πρὸς τὴν περιφέρειαν προσπίπτουσαι εὐϑεῖαι ἴσαι ἀλλήλαις 20 
> [4 A > \ » Φ / ec 3 \ Si \ 5 εἰσί, τὸ O& ἴσον ἐν πεπερασμένοις" ὁ αὐτὸς ὃὲ χαὶ ἐπὶ σφαίρας λόγος. 

΄ [4 5 

ἔτι τὸ μὴ πεπερασυένον οὐχ ἀναγχη πρός τι περαίνειν, τὸ ὃξ πρός τι πε- 
ραῖνον ἀνάγχη πεπεράνϑαι" at δὲ εὐϑεῖαι πρὺς THY περιφέρειαν περαί- 

νουσιν: ὥστε χαὶ τὸ διάστηυ. % τοῦ χύχλου χαὶ τῆς σφαίρας TET περασμένον 25 τῷ cr 

\ 

ἐστίν, ὥστε χαὶ 6 χύχλος χαὶ ἢ σφαῖρα. ὅσον ie 0 τὸ διάστημα αὐτῶν, 
τοσοῦτοι χαὶ οὗτοι. ὅλως δὲ τὸ ἄπειρον χύχλον 7] σφαῖραν λέγειν ἀναιρεῖν 

ἐστι χύχλον χαὶ σφαῖραν: τὸ γὰρ εἶναι αὐτοῖς ἐν τῷ σχήμάσιν εἶναί ἐστιν 

οὐδὲν δὲ σχῆμα ἄπειρον: δηλοῦσι ὃὲ χαὶ οἵ ὁρισμοὶ αὐτῶν. ἔτι, ἐν ᾧ τί 80 

80 ἐστιν ἐξωτάτω χαὶ μέσον. τοῦτο οὐχ οἷόν τε ἄπειρον λέγειν. ἔτι, ἐν ᾧ 
0 

3 4 - 5 w . ~ 

ἔστιν ἀρχὴ χαὶ πέρας, τοῦτο οὐχ ἄπειρον". gv δὲ τούτοις πᾶν τὸ Anobey 
a 4 [ΟῚ oy 

~ 5 ~ 

σημεῖον ἐπὶ τῇ ι ἡ te χαὶ πέρας τοῦ- παντός ἐστιν. ἔτι; 
» ΄ e s - ΄ , 

ἄπειροι αἱ ἀπὸ τοῦ χέντρου ἀγόμεναι, ἐξ ὧν ἢ διά ones ἥτοι ἀμφότεραι 
5 

‘ 

la ν ΄ Ἁ 

ἄπειροι ἔσονται ἣ ἀμφότεραι: πεπερασμέναι 7 ἢ ἑτέρα αὐτῶν" ἀλλ᾽ εἰ μὲν 30 

2 μεμέτρηνται DE = 4 πεπέραντα ΒΟ ὖὔ καὶ (alt.)— pr. πεπερασμένον (7) om. E 8 μέ- 

ρει) τ in μέρη A: μέτρῳ be τὸ (pr.) om. Be 9 ἀπείρῳ addidi: om. ABDEbe 

11 εἰ] et. sequentia ad p. 211,18 om. E: prorsus aberrat ὁ 12 σῶμα] τὸ σῶμα B 

θάτερον B οἷόν τε λέγειν om. D 14 τρίτῳ] cap. ὃ 15 χαὶ τῇ BD: καὶ A 

Η 
διαφϑείροι D: διαφϑείρει A: φϑείροι B 15. 10 ϑάτερον Β 16 οὐδὲ Ὁ 11 μηδὲ] 

seripsi: μήτε ABD 22 εἰσίν B 23 μὴ] μὲν Ὁ οὐχ om. D 21 το: 

σοῦτον Β ἢ] καὶ A 90 ἐστιν B: ἐστι AD ἐξωτάτω] ἔξω τούτῳ Ὁ 

31 οὐκ AD: οὐχ ἔστιν Bb 32 ef D: of corr. ex ai A: at B 89 at K: 

om. ABD 



208 SIMPLICII IN L. DE CAELO 15 [Arist. p. 27243. 7] 

΄ ͵ " > v Cee ~ ΄ v σ΄ ἈΝ 
τερὰ edi OTELDOS, OUX EOOVTAL αἱ ATO TOV χξντροῦ LOZt, WOTE OVDOE 941 

, v ee ~ ΄ 

χύχλος οὐδὲ αφάϊρα: εἰ δ᾽ ισαι αἱ EX τοῦ χξντρὴ), πεπξερ γασμένον ἀπείρῳ 

s) 5 ig 

ἴσων ἔσται" ef δ᾽ ἄμφω πεπερασμέναι, χαὶ ὅλη ἢ διώμτ δῆς πεπερασμένη 

oo” 
. [ἀν ¢ a 5» vw v 5" 

χαὶ ὅλης 6 duos χαὶ ἢ σφαῖρα" εἰ ἄμφω ἄπειροι. ἔσται πλείω τὰ 40 
wv wv , 5 , Vv » id . ΄ 

5 ἄπειρα χαὶ ἄπειρον ἀπείρου μεῖζον χαὶ διπλάσιον. ἔτι, εἰ ἄπειρος ἢ διά- 
" v > ~ ΄ > ‘ ΄ ἽΝΑ - ΄ ΕΣ 

μετρος, οὐχ ἔσται αὐτῆς μέσον, εἰ δὲ μὴ ταύτης, οὐδὲ τοῦ χύχλου οὐδὲ 
- , 5 \ , Sat ld 5 at 4 / xh ’ 

τῆς σφαίρας" εἰ 68 μὴ μέσον, οὐδὲ xévtpov: εἰ 62 μὴ χέντρον. οὐδὲ χύ- 
5 ~ ~ v > Ve o ee | ΄ ΄ - 

χλος ἣ σφαῖρα ἔσται. ἐπ ἰστῆσαι De ἄξιον, ὅτι 6 Ἀριστοτέλης ὡς μήπω 45 
~ ‘ , 

δείξας, ὅτι σφαιριχός ἐστιν 6 οὐρανός, οὐχ ἠξίωσε τοιαύτῃ χρήσασϑαι ἀπο- 

0 δείξει. χαὶ γὰρ εἰ σφαιριχὸς 6 οὐρανὸς ὁμολογηϑῇ. περιττὸν ἔτι [τὸ] 94» ] DELGEL. {2p Φ ρ (ος Ο | 9 PAVOS ἡμὴ 7 I> περ TTOV ET .Ο] ὁ 
ἦ ΄ " v crs ~ 

ζητεῖν. εἰ πεπερασμένος ἢ ἄπειρος, χαὶ ὅλως ἐχρῆν πρῶτον πεπερασμένον 

δεῖξαι χαὶ οὕτως περὶ τοῦ σχήματος ζητεῖν. 

Ἔ 
πο. 5 ὙΤῚ σα ON ΄ A ΄ JUS δ τὴν 

p. 27227 Ett ἀπὸ πεπερασμένου χρόνου ἐὰν ἀφέλῃς 
3 
[- 

4 oO ~ ΄ , Ἃν ~ \ 

WEVOV SWS TOU OUOLWS OF TOLUTO κοΐ 

15 Δέδειχται ἐν τῇ Φυσιχῇ ἀχροάσει, ὅτι ἀχολουϑεῖ 6 μὲν χρόνος τῇ 
χινήσει. ἢ δὲ χίνησις τῷ μεγέϑει τοῦ χινουμένου χαὶ τῷ ἐφ᾽ οὗ i) χίνησις. 
χαὶ ὅτι, ἂν ὃ χρόνος ἣ π ἐπερασμέ sync, ἀνάγχη χαὶ τὴν χίνησιν εἶναι πεπε- 10 

ρασμένην χαὶ τὸ μέγεϑος ἀμφοῖν τοῦ TE χινουμένου χαὶ TOD ἐφ᾽ οὗ ἢ χί- 
΄ s 

νησις᾽ OUTS γὰρ πεπερασμένον τι μέγεϑος a ἄπειρον διάστημα οὔτε ἄπειρον 

20 μέγεϑος πεπερασμένον διάστημα ἐν πεπερασμένῳ ἂν διεξέλθοι χρόνῳ. ὡς 
, ~ ον 5 os 

χαὶ τοῦτο ἐχεῖ OSOELKTAL. εἰ οὺν ὃ χρόνος τῆς χύχλῳ “περιφορᾶς τοῦ οὐ- 15 

΄ 

ρανίου σώματος ὡρισμένος χαὶ πεπερασμένος ἐστὶν ἐν x6 ὥραις, εἰ τύχοι, 

γινόμενος, χαὶ ἢ χίνησις ἄρα χαὶ τὸ μέγεϑος ὥρισται, χαὶ Exdtepov ἀρχὴν 

ἔχει χαὶ τελευτήν, χαὶ πανταχοῦ τῇ ἀρχῇ τὸ τέλος xat τῷ τέλει σύνεσ- 
- 

25 τιν ἢ ἀρχή; εἰ δὲ τοῦτο. οὐχ ἔστιν ἄπειρον τὸ χύχλῳ χινούμενον σῶμα. 20 

χἂν χινῆται ἐπ᾽ ἄπειρον. ἐνὴν υὑὲν οὖν οὕτως ἀποδεῖξαι τὸ προχείμενον. 
ἀλλ αὐτὸς ταύτην μὲν ὡς σαφῆ παρῆχε τὴν μεταχείρισιν, διὰ ὃὲ τῆς εἰς 

ἀδύνατον ἀπαγωγῆς τὸ αὐτό πως δείχνυσιν. ἀλλὰ νῦν μὲν ἄπειρον ὑπο- 
2 ies τὸν οὐρανὸν συνάγει, ὅτι ἐν πεπερασμένῳ anus ἄπειρον διά- 

80 στημα διελεύσεται, χαὶ ὅτι ἀρχὴν ἕξει. τὸ ἄπειρον, ἅπερ ἄμφω ἀδύνατα, 
ΣΝ ΤΕ ΟΡ ΞΘ, ἢ a ae) eee as ἐν δὲ τῷ ἐφεξῆς ϑεωρήματι, ὅτι τὸ ἀπε pew ἐν πεπερασμένῳ χρύνῳ πε 
περασμένον τι τον τος διελεύσεται, ὅπερ χαὶ αὐτὸ ἀδύνατον. χαὶ τὸ μα. 

2 ἢ» 

τ 

~ 

παρὴὺν δείχνυσιν οὕτως" λαβών. ὅτι Wee οὐ: ἐστὶν ὃ τὴς περιφορᾶς 80 

τοῦ οὐρανοῦ χρόνος x6 ὡρῶν ὑπάρχων, χαὶ προσλαβών, ὅτι, ἐὰν ἀπὸ πε- 

1. 2 οὔτε χύχλος οὔτε K 2 εἰ 6°] corr. ex οὐδὲ A? 6 πεπερασμένον D 
3 δὲ 4 δὲ Α 10 ἔτι] ἐστι D: est adhuc b; fort. ἐστιν ἔτι τὸ deleo: 

om. Ke 15 Φυσιχῇ] 1V 12 sq. 16 οὗ AB: ᾧ δι δ 11 καὶ --- χίνη- 

σις (18.19) om. D 18 οὗ ὃ C 21 éxet] Phys. VI 7 φορᾶς CD 

26 χαὶ ef χινεῖται B 27 μεταχείρισιν ABD: ἐπιχείρισιν suprascr. Ὁ": ἐπιχείρησιν C: 

manuductionem b 31 ἑξῆς B 33 δείχνυσιν ae: δείχνυσι ABD οὕτως ABD: 

om. D 
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~ / , 9 ᾽ὔ = Ξ. 4 > atte ,, ὶ a se. πὰ ( I 

περασμένου χρόνου ἀφελῃς πεπερασμένον, ἀνάγχη χαὶ τὸν λοιπὸν etvar 94d 

πεπερασμένον χαὶ ἔχειν ἀρχήν, xa ὃ ἢ ἀπὸ τοῦ ὅλου ἀφαίρεσις γέγονεν" 
pias Ἁ γεν , > ie “ σ c itn = fe Ὡς σ 5 ΣΕ ON Aa ΝΣ wine or εἰ yap τὴν πρώτην ἀφέλῃς ὥραν, ἣ τῆς δευτέρας ὥρας ἀρχὴ ἀρχὴ γίνε- 35 

ται τοῦ χαταλειπομένου χρόνου, τουτέστι τῶν xy ὡρῶν. ὡς ἐπὶ βαδίσεως 

σι οὖν ποιησάμενος τὸν λόγον, εἰ ὃ χρόνος, φησίν, ὃ τῆς βαδίσεως, χἂν συν- Wet ’ oa τον ἐς "5 
, > ν > , ) ΄ > a Ὁ \ ~ ἐς snk Pg = a) mate εχής ἐστιν, ἔχει ἀρχήν, x20’ ἣν ἀφύρηται, ὃ πρὸ τῆς ἡμερησίας, εἰ τύ- 

χοι, βαδίσεως πεπερασμένος χρόνος ἔσται χαὶ τῆς χινήσεως ἀρχὴ χαὶ τοῦ 40 
μεγέϑους τοῦ χινουμένου: ἣ γὰρ ἀρχὴ τῆς χινήσεως χατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ 
χινουμένου μεγέϑους χαὶ τοῦ ἐφ᾽ οὗ ἣ χίνησις ἐπιτελεῖται. ὁμοίως δὲ 

10 τοῦτο, φησί, χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων, τῶν τε χινήσεων δηλονότι χαὶ τῶν χι- 
νουμένων χαὶ τοῦ χρόνου τοῦ τὰς χινήσεις μετροῦντος. εἰ οὖν ἀρχὴν ἔχει 4 
φ, ld ~ ~ > ~ ~ = , Ce > n ¢ ΡῚ > ee » = [- 

ὃ χρόνος τῆς τοῦ οὐρανοῦ μιᾶς περιστροφῆς. xa ἣν ἢ ἀπ᾽ αὐτῆς ἀφαί 
ρεσις γέγονε, χαὶ ἣ χίνη σις ἀρχὴν ἕξει χαὶ τὸ χινούμενον μέγεϑος χαὶ 951 

οὐχ ἔστιν ἄπειρον: τὸ γὰρ ἔχον ἀρχὴν καὶ τέλος ἔχει χαὶ οὐχ ἔστιν ἄπει- 
15 pov. διὰ τί δὲ χαίτοι ἔχων ἐναργῶς, ὅτι πεπερασμένος ἐστὶν 6 χρόνος 

He ΝΟ ΩΣ ~ ~ > 2 ΄ ~ σ΄ Δ - \ 2 τῆς τοῦ οὐρανοῦ περιστροφῆς, οὐχ ἐχρήσατο τῷ ὅλῳ. ἀλλὰ τῷ μετὰ THY 5 
> » v if 

ἀφαίρεσιν ὡς ἀρχὴν ἔχοντι χαὶ πεπερασμένῳ, μαϑησόμεϑα. οἶμαι, ex 

ἐχϑέσεως αὐτοῦ τῆς γραμμικῆς. 

p. 312111 “Eotw δὴ γραμμὴ ἄπειρος, ἐφ᾽ ἡ ATE ἕως τοῦ ὥστε 
20 οὐδὲ τὸν κόσμον, εἰ ἦν ἄπειρος. 

A ἔχουσαν πρὸς τῷ χέντρῳ, χατὰ δὲ τὸ I χυχλογραφοῦσαν ἐν τί 
στροφῇ περὶ τὸ χέντρον, ἐπὶ δὲ τὸ E εἰς ἄπειρον ἐχβαλλομένην τὸ οὐρά- 15 ρηφῃ TEp ξντρῶν:. &7 Ξ TO εις ξιρο \AOWSEVY TO οὐρ ὃ 

E 

Δ 
ΒΗ σύ νιν ιν ἢ 

- ΄ a = a ~ ΄ 

νιον σῶμα, γράφει O& χαὶ ἑτέραν, ἐφ᾽ ἣ τὰ ΒΒ, οὐχέτι διὰ τοῦ χέντρου, 
> ? ~ ~ AY , ἀλλ ἐχτὸς τοῦ xévtpov, χεχωρισμένην τῆς ATE καὶ ἐφ᾽’ ἑκάτερα τὰ BB 
ἄπειρον χαὶ ἀχίνητον. ἐχτὸς δὲ τοῦ χέντρου γράφει τὰ ΒΒ, ἵνα μὴ περι- 

, C A ~ 2 5» ΄ ,ὕ 4 

φερομένη 7 ALE ἐφαρμόσασα τῇ τὰ BB ἀϑρόον παραλλάττῃ αὐτήν: οὐ γὰρ 20 
συνάγεται οὕτως τὸ ἄτοπον τὸ ἀδιεξίτητον αὐτὴν οὖσαν διεξιέναι. ἀλλ ἵνα 

/ , ΄ al ~ 

τέμνῃ xat ὀλίγον αὐτήν. ἐὰν οὖν, φησίν, ἣ ALE τοῦ παντὸς περιστρε- 

τῷ or 

1 xat tov λοιπὸν ἀνάγκη Ὁ zai om. B 1.2 πεπερασμένον εἶναι D 19 9] ἢ 

ἣι As τἧς Ὁ 22 ἔχουσαν om. Β χατὰ δὲ τὸ] τὸ δὲ Β 23 περὶ] πρὸς Ὁ εἰς] 

τὴν εἰς Β Fig. om. A: aliam e corr. D 25 τῆς D: evan. A: τοῦ B χαὶ om. B 

BB] B A 26 χαὶ b: ἢ ABD ta ABD: τὴν be; fort. τὴν τὰ 26. 217 περι- 

στρεφομένη Β 29. 30 περιγραφομένου Β 90 χυχλογραφῆναι Β 

Comment. Arist. VIL Simpl. de Caelo. 14 
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10 

15 

τῷ σι 

90 

΄ 

δῆλον, ὅτι ἐν ἐχείνῃ τῇ περιφορᾷ ἥ ALE ἕν τινι ἀρχῇ χρόνου ἐφάψεται 9581 τι ἐν ἐχείνῃ τῇ περιφορᾷ ἢ ΑἸ Τ᾿ ἀρχῇ χρόνου ἐφάψεται 95 
Π 

τῆς τὰ BB χατὰ ἀρχὴν αὐτῆς τινα! οὐ γὰρ ὑπερβάλλεται τὸ Εἰ ὑπὸ τοῦ 
Β΄’ χαὶ γὰρ ἢ ATE ἐ 
νηυσα διελεύσεται, ἕως τὸ Γ᾿ εἰς τὸν αὐτὸν ἀποχαταστῇ τόπον, τουτέστιν 

ἕως ἣ ALE χύχλῳ πε et τούτου γάρ, οἶμαι, τεχμήριον ἢ τοῦ [᾿ χυ- 
χλογραφία παρείληπται. εἰ οὖν ἀδύνατον ἄπειρον οὖσαν χαὶ ἀδιεξίτητον 

hy 
πὶ τὸ ἄπειρος" χαὶ πᾶσαν αὐτὴν τὴν τὰ ΒΒ τέμ- 

τὴν ΒΒ διελϑεῖν, ἀδύνατον τὴν ALE ἄπειρον καὶ αὐτὴν οὖσαν χύχλῳ πε- 
ριενεχϑῆναι, ὥστε τὸ 1᾿ χυχλοὴ Ἱραφῇσ αι ὥστε οὐδὲ τὸν χόσμον, οὔ ἐχ τοῦ 
χέντρου ἐστὶν ἣ ATE, εἴ ἐστιν ἄπειρος, χύχλῳ στραφ ἤναι δυνατὸν χαὶ μά- 

λιστα ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ τῷ ἀφ᾽ οὗ ἄρχεται ἣ ADE τέμνειν τὴν τὰ 
BB, ἕως ἀποχαταστῇ. διὰ τοῦτο γὰρ οἶμαι ἀπὸ πεπερασμένου χρόνου 

ἵν πεπερασμένον χρόνον τὸν ἕως av ἢ ALE 
or ~ 

t va τῆς τομῆς ταύτης xattor ἀδιεξιτήτου ὑπο- 

τοῦ τῆς περιστροφῆ)ς ἀφελεῖ 

nS. a x - = a Q- es) — WW 
wv ’ 

ἄρξηται τέμνει 
τιϑεμένης ἀρχὴν χαὶ τελευτὴν ἐπιδείξῃ διὰ τῇ i> i il 

Ἢ 25,2 
ς τὴν εἰς τὸ αὐτὸ ἀποχατάστασιν τῆς AET ἐδήλωσε. xdv μὴ γραμ 

ἊΝ wv in Oo. id Ὁ Ψ μ᾿. , \ oa wv x 

6& ἄπειρος ὑποτεθῇ 7 τὰ BB, Busia ale μόνον axaibanlinenesoieot go) See 

¢ τοῦ I” χυχλογραφίας, δι 

i 

διάστημα ἢ ATE ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ διελεύσεται, ὅπερ 
- X \ ‘ ao , ~ ~ 

χαὶ δῆλον. ὅτι TO ΦΣΛῸΣ τὴ ἠχολούϑησε τῷ τὸν μὲν χρόνον τῆς τοῦ οὖρα- i ’ i i i ood 
x ~ 

νοῦ περιστροφῆς ual πεπερασμένον εἶναι χαὶ εὖ ύνοπτην, εἴπερ χὸ ἐστὶν 

ὡρῶν, τὸ δὲ χινούμενον ἄπειρον ὑποτεϑῆναι. 6 δὲ ᾿Αλέξανδρος δύο φησὶν 

εἶναι τὰ συνατόμενα ἄτοπα. τοῦτό τε τὸ ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ τὸ ἄπει- 
pov διάστημα ee ὅπερ ἐσήμηνε διὰ τοῦ τέμνουσα ποτε olab7 5 

σεται χύχλῳ τὴν τὰ ΒΒ ἣ τὸ ATE πεπερασμένον χρόνον, χαὶ 
ϑέντοι, ὅτι τοῦ ἐδ si ἔσται Male “Ὁ δηλοῖ διὰ τοῦ ἔσται ἄρα τις 

ἀρχὴ πρώτον, ἧ ἣ τὸ ΑΓΕ τὴν τὰ ΒΒ ἔτεμεν: ἀλλ᾽ ἀδύνατον. 
δῆλον ὃέ, ὅτι χαὶ ὙΠῸ τὸ ἄτοπον ἀχολουϑεῖ τούτῳ τὸ ἄπ τ ΤΣ υξγεῦος 

Me TL 

\ 

> \ Ὕ > wae? ᾿ x 

οἷον τὴν ATE ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ ἄπειρον διάστημα διεξιέναι. χαὶ 

γὰρ τοῦτο ἀδύνατον ἐὸ τ} ἐν τῇ Φυσιχῇ: εἰ μὴ ἄρα οὐ μάτην τοῦτο 
~ ~ +> ) ΄ 5 

παρῆχε νῦν τὸ ἀδύνατον 6 ᾿Αριστοτέλης, ἀλλ᾽ ὅτι ἢ ATE, χἂν ἄπειρός 
> Ρ =n \ ἜΝ Ν Ξ χ Ω᾽) σ - 2 - 

ἐστιν ἐπὶ τὸ Εἰ, ἀλλὰ γραμμὴ οὖσα χα ὅλον χινεῖται ἐν τῇ Masia 
΄ " ” » 

χαὶ οὐ χατὰ μέρος" οὕτως γὰρ ἂν ἣν ἄτοπον τὸ ἄπειρον μέγεϑος ὅλον ἐ 
~ , 4 

πεπερασμένῳ χρόνῳ χινηϑῆναι. ἀφῃρημένον δὲ χρόνον δύναται μὲν λέ- 
σ 2 , c / A ae \ Ὁ >. \ \ bse) > 

“ew χαὶ tov ἕως ἐφέρετο % ATE ἐπὶ τὴν B, δύναται ὃὲ χαὶ tov ἀφ΄ ov 
, \ Vi - ‘ / iva > 3 4 > 3 \ Ge 

Ὥρζατο τὴν Β τεμνξιν, SWS OU αἀποχατεστὴ εἰς TO αὐτο" χᾶι γὰρ οὑτῆς 

2 BB Db: Β AB Ὁ Al. Β 5. 6 χυχλογραφία Db: χυχλοφορία AB 7 BD 
τὴν) τὰ B 9 χύχλῳ στραφῆναι ΑΒ: χυχλογραφῆσαι D 10 ἄρχεται ΑΒΡ: ἤρ- 

ξατο Ὁ 11 BB Db: B AB 12 ἀφελεῖν AB: ἀφεῖλε Db τὸν πεπε- 

ρασμένον D 13 τὴν om. Β τῆς] διὰ τῆς Ὁ ἀδιεξιήτου D 14 χυχλο- 

φορίας Β 15 ATE Ὁ χαὶ ἐὰν B 16 ἡ om. Β τὸ] τι D 19 πε- 
περασμένης A, sed corr. ἀσύνοπτον B 21. 22 ἄπορον B 24 ἔσται (alt.)] 

ἔστιν Ὁ 25 πρώτη B ἡ τὸ" ta<B τὰ om. Β ἀλλὰ Ὁ 

20 6° Β χἀχεῖνο Β τούτῳ b: τῷ ΑΒ: τὸ D 27 διάστασιν D 28 Φυσιχῃ!] 

Z7. 23813 30 περιφορᾷ Ὁ 92 ἀφῃρημένου Β χρόνου Β 
ΟῚ 
“2. τὴν] τὸν A 

30 

40 

RQ. oO, cn. <= x a Φ <= . a] or 
= 

0 

< 10 
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Z 2 aineerihnG he Gine meorscooonc. πα Uadidveve costov. ἄν" Oh wsp0s ἐστὶ τοῦ χρόνου τῆς GANS περιστροφῆς. χαὶ μᾶλλον ye τοῦτον ἄν Jhb 

λέγοι τὸν ἀφῃρημένον, ὥς φησιν ᾿Αλέξανδρος. τὸ γὰρ ὃν ἢ τέμνουσα 
ἐφέρετο τούτῳ προσήχει, διότι ἐν τῷ πρὸ τούτου οὔπω ἔτεμνεν. οὗτος 
δέ ἐστι χαὶ ὃ ἀπὸ πεπερασμένου πεπερασμένος ἀφαιρεθεὶς χαὶ ἀρχὴν 

5 ἔχων" εἰ δὲ ὃ χρόνος ἔχει ἀρχήν, καὶ ἣ χίνησις χαὶ τὸ μέγεϑος τό 50 

τε χινούμενον χαὶ τὸ ἐφ᾽ οὗ FH χίνησις. χαὶ ἔσται πεπερασμένος" χαὶ 
γὰρ ἀπὸ πεπερασμένου χρόνου ἀφήρηται οὗτος ὃ χρόνος τοῦ τῆς περι- 
στροφῆς. 

- 
J 

yy. ~ a. ΄ σ ἀν 6 Ψ} » > ¢ σ Ὕ ΄ ΄ 

᾿ὑπιστῆσαι δὲ χρή, ὅτι χαὶ 6 ᾿Αλέξανδρος ὁμολογεῖ, ὅτι ἐν τούτοις ἢ 80 
“ς ΄ > > \ , ΡΝ δι. Por v +4 ve ὧν , 

10 πρόϑεσίς ἐστιν οὐ τὸν χόσμον δεῖξαι UN ὄντα ἄπειρον, ἀλλὰ τὸ ἐγχύχλιον 
ςς [ 

σῶμα, οὑτωσὶ χαὶ τῷ βήματι λέγων “᾿ χαὶ ὅτε, φησίν, εἶπεν ὥστε οὐδὲ τὸν 

χόσμον, εἰ ay ἄπειρος, χόσμον, φησί, τὸ Ἐυχλοφορτιχὸν εἶπεν σῶμα, 

ὃ πρὸ ὀλίγου οὐρανὸν εἶπεν: ὥστε χἂν δείχνυσιν, ὅτι οὐχ ἔστιν ἄπειρος ὃ 
χύόσμος χατὰ μέγεϑος, προηγουμένως τὸν οὐρανὸν δείχνυσι πεπερασμένον" 35 

15 διὰ {ap τὸ τὸν οὐρανὸν πεπερασμένον εἶναι χαὶ ὃ χόύσμωος πεπέρανται: χαὶ 
> ~ τὰ ~ > (2 Ὁ ΄ Vv ~ ~ 

ἀπὸ τῆς χινήσεως Ge χαὶ τοῦ χρόνου, ἐν w ἢ χίνησις, ἔφοδοι τοῦ οὐρανοῦ 

εἰσιν οἰχεῖαι πλεῖσται τοιαῦται ἐν τούτοις παρειλημμέναι, χαὶ ὅλως περὶ 
ΞΞ ~ v ΄ » 

τοῦ χυχλοφορητιχοῦ προὔχειτο δειχνύναι. 40 

~ 5 as = me A! νι \ > , g ~ Ὕ Ψ 

p. 272021 Ἔτι δὲ χαὶ ἐκ τῶνδε φανερόν ἕως τοῦ ἀδύνατον αρα 

90 ἄπειρον εἶναι τὸ χύχλῳ. 45 

% 37 ~ \ A ~ vw ’ 

Ὅτι ἀδύνατον ἀχολουϑεῖ τοῖς τὸ ἀλλ τς ιχὺν σῶμα ἄπειρον λέ- 

ἴουσι χατὰ μέγεϑος, προϑέμενος δεῖξαι! | ἀπό te τοῦ χινουμένου χαὶ τοῦ Iba 
’ ot ~ , ~ ~ ὯΝ ΄ 

δ’ οὗ ἢ κίνησις χαὶ τῆς χινήσεως αὐτῆς καὶ τοῦ χρόνου, ἐν ᾧ F χίνη- 
σις, συστοίχως ἐχόντων πρὸς ἄλληλα χαὶ δείξας πρότερον, ὅτι τῷ ἄπειρον 

/ >! 

υξγεϑος ὑποϑεμένῳ τὸ x ἘΠ σῶμα πεπερασμένου τοῦ χρόνου 5 τῷ σι x R al 

-- περ τος δρωμένου δύο ἀδύνατα ἀχολουϑήσει τό τε ἀρχὴν ἔσεσϑαι 

τοῦ ἀπείρου χαὶ τὸ ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ ἄπειρόν. τ διαστημα διελθεῖν, 

Ww γῦν τῶν αὐτῶν ὑποχειμένων δείχνυσιν, ὅτι ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ τὸ ἄπει- 
pov σῶμα διάστημά τι ὅλως διελεύσεται, a χαὶ αὐτὸ ἀδύνατον ἐν τῇ Φυ- 10 

80 σιχῇ ἀχροάσει ἐδείχϑη. ἔσται γὰρ ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ τῷ αὐτῷ τάχει χρώ- 

μενόν τι πεπερασμένον τε χαὶ ἄπειρον διελθεῖν, εἴπερ τὸ ὁποιῳοῦν τὴ τ ι 

χρώμενον ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ πεπερασμένην διελϑεῖν δυνατόν. εἰ οὖν τὸ 

2 τὸν om. D 3 διότι] ὅτι Ὁ οὔπω] οὔπω πως D 4 ἀπὸ] om. B 

ὃ εἰ] ἡ Β ἀρχὴν ἔχει Ὁ 6 πεπερασμένος scripsi: πεπερασμένον AB: πεπερασμένα 

D: infinita Ὁ 7 yap Db: to AB 11 οὕτω Ὁ 12 χόσμον (alt.) Db: κόσμος 

AB φησί AD: om. Bb εἶπε BD 15 χαὶ (alt.)] zat αἱ Ὁ 17 xap- 

ειληυμμέναι ἐν τούτοις D 19 Hine rursus ine. E(e) 21 ὅτι --- δεῖξαι (22) om. E: 

προϑέμενος δεῖξαι ἀδύνατα λέγειν τοὺς λέγοντας τὸ χύκλῳ φερόμενον σῶμα ἄπειρον εἶναι 

χατὰ τὸ μέγεϑος ΕΞς 22 ἀπὸ ---αὐτῆς (23)] mg. E? ἀπό τε] καὶ ἀπὸ E?c 
τοῦ (alt.) om. AB 23 αὐτῆς τῆς χινήσεως E αὐτῆς Ὁ: αὐτοῦ ABD: om. ὁ 

24 τῷ] τὸ Β 26 τὲ] te τὴν Β 29 διαστήματι E: corr. E* 29. 80 Φυσιχῇ]) 

Z 7. 228 b 91 πεπερασμένην A 32 πεπερασμένην] πεπερασμένον ec 

14% 
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Χ v LC od 4 / a 4 2 .] , -»ὔ, 

μὲν ἄπειρον τῷ μεγέϑει χαὶ τ ασμένον διάστημα ἐν ἀπείρῳ δίεισι Iba So τ o τι 
2 @ 
“oO " 

χρύνῳ, “dv μέρος τι τοῦ οὐρανίου διαστήματος ὑποτεϑῇ τὸ πεπερασμένον 10 

διάστημα, ὃ δὲ οὐρανὸς ἐν πεπερασμένῳ χρύνῳ τὸ ὅλον ἑαυτοῦ διάστημα 

περίεισι, δῆλον, ὅτι οὐχ ἔστιν ἄπειρος τῷ μεγέϑει. χαὶ ἕλον ise 2% 
΄ > Of σ » 07 ~ 2 

το τῷ ξιγι Stat, OF ) 90 2 ξ ETE evar τούτων δειχϑήσεται, ὅτι τὸ ἄπειρον ἀδύνατον χινηϑῆναι ἐν ερασμένῳ 20 σι 

χρόνῳ. εἰ γὰρ μήτε πεπερασμένον μήτε ae eae δυνατὸν χινη- 
ϑῆναι τὸ ἄπειρον σῶμα ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ, δῆλον, ὅτι χαὶ χινηϑῆναι 

ὅλως ἀδύνατον" εἰ οὖν χινεῖται τὸ οὐράνιον σῶμα ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ, 

δῆλον, ὅτι οὐχ ἔστιν ἄπειρον. ταῦτα οὖν δεῖξαι Bout εννοῖ ἐναργῶς πρῶ- % 

10 τὸν μὲν δύο γραμμὰς λαμβάνει mem ερασμένας χινουμένην τὴν ἑτέραν παρὰ 
τὴν ἑτέραν καὶ δείχνυσιν, ὅτι, χἄν τε ἄμφω ἀντιχινῶνται χἄν te 7 ἑτέρα 

παρὰ μένουσαν τὴν ἑτέραν, ἐπειδὴ ἅμα ἀλλήλων ἀπολύονται: τὸ γὰρ χω- 
΄ an ν 

ριζόμενον χωριζομένου χωρίζεται: δῆλον, ὅτι χαὶ ὃ χρόνος ἔσται πεπερασ- 80 

μένος, ὅταν ἄμφω πεπερασμέναι ὦσιν: ὅπερ παραλιπών, ὡς οἶμαι, προσ- 
ie ICN Ν ΓΞ ~ λό" . aN ἢ » IVT ἣν 15 ϑεῖναι ἀσάφειαν πολλὴν ἐνεποίησε τῷ oy GAA εἰ μὲν ἀρ ο Δ τος 

λάττων 6 χρόνος ἔσται τῆς ἀπολύσεως, εἰ δὲ μενούσης τῆς Etépac ἢ 

αὐτῆς χινεῖται, πλείων, εἰ μὴ ἄρα ϑᾶττον χινεῖται τότε τὸ χι- [Ol ΤΌ εὶ Os aS) 2 & - 

νούμενον, ἤπερ ὅτε ἀντεχινοῦντο: ὅπως δὲ ἂν ἔχῃ, πεπερασμένος ἔσται 6 3 
ypovoc. εἰ μέντοι ἄπειρος PH) ἣ χινουμένη γραμμὴ ἢ τὸ χινούμενον 

υέγεϑος" ταὐτὸν γάρ ἐστιν: ἢ τὸ μὲν χινούμενον πεπερασμένον, τὸ δὲ Gr’ 
οὗ χινεῖται ἄπειρον, ἀδύνατον by πεπερασμένῳ χρόνῳ διελθεῖν. ὥσπερ 

γὰρ τὸ πεπερασμένον μέγεϑος Ἐπ: τὸ πεπερασμένον διάστημα, κἂν ἀντι- 40 

χινῶνται χἂν παρὰ μένον τὸ ἕτερον χινῆται τὸ λοιπόν, ἐν πεπερασμένῳ 
la 

χρόνῳ ἅμα ἀπολύονται ἀλλήλων, οὕτως, χἄν te τὸ πεπερασμένον δι᾽ ἀπεί- 

bo σι ὥς τ χἄν τε τὸ ἄπειρον διὰ πεπερασμένου χἄν τε ἀντιχινῶνται χἄν τε τ 
ἕτερον παρὰ ἠρεμοῦν τὸ ἕτερον χινῆται, ἄπειρος ἔσται ὃ χρόνος, ἐν ᾧ 45 
ἐπολυϑήσονται ἀλλήλων, τουτέστιν οὐδέποτε ἀπολυϑήσονται: xdv γὰρ 

ἐλάχιστον | διάστημα διέλϑῃ τὸ ἄπειρον μέγεϑος ὅλον ἢ τὸ ἐλάχιστον 90» 
μέγεϑος δι᾿ ἀπείρου διέλθῃ διαστήματος, ἀνάγχη ἄπειρον Ἰενεαῦαι τὸν 

80 χρόνον: ὅλως yap, ἂν διέλϑῃ τὸ ἄπειρον διὰ τοῦ ner cast σμένου, χαταμε- 

Ὶ o -Ex 

De ῷ, 

τρηϑήσεται ὑπὸ τοῦ πεπερασμένου τὸ ἄπειρον χαὶ οὐχέτι ἄπειρον ἔσται. ὅ 

εἰ οὖν ὃ οὐρανὸς ὅλος ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ τῷ τῆς περιστροφῆς περί- 
εισι τὴν ἐντὸς αὐτοῦ Bros cea ὁσηνοῦν ἡραιόην: δῆλον, ὅτι οὐχ ἔστιν 

ἄπειρος τῷ μεγέϑει: οὐ γὰρ ἂν αὐτῆς ἀπελύϑη ποτὲ ὅλος. νόησον δὲ τὴν 

7 -μα ἐν πε-] in ras. E} χαὶ --- ἀδύνατον (8)] οὐχ ἔστιν ἄπειρον E χινεῖσϑαι Be 

8 εἰ ---ὅτι (9)] mg. E? οὖν] δὲ Ee τὸ οὐράνιον σῶμα χινεῖται ἐν χρόνῳ πεπε- 

ρασμένῳ Ec 9 ὅτι] ὡς Ee οὐχ ἔστιν ἄπειρον] om. E (cf. ad ν. 7—8) 

9. 10 πρῶτον μὲν] om. Ee 11 ἀντιχινῶνται)] ante ὦ ras. 1 litt. E 13. 14 πεπε- 

paspéva DE 14. 15 προϑεῖναι E: corr. E? 16 ἔσται om. D τῆς (pr.)] 

corr. ex τοῖς E? 17 τὸ AB: om. DEc 18 ἀντεχινοῖτο B ἔχει E, sed corr. 

19 7% om. Ὁ: suprascr. E? 22 τὸ (pr.)] corr. ex te A 23 χινεῖται E, sed 

corr. 25 τὸ (pr.) om. E ἀντιχινοῦνται E: corr. E? 26 χινῆται, ἄπειρος} 

in ras. ἘΠ χρόνον A 21 ἀλλήλων --- ἀπολυϑήσονται om. D γὰρ om. 

AB 29 péyetos ABb: om. DEc διὰ A 32 ὅλως D 34 ἂν om. A 

a πὰ 
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‘ ΄ a ~ , a ~ 5 “« ws λον 4 δ iva AB γραμμὴν ἡρμοσμένην τῷ Bader tod οὐρανοῦ, μένουσαν 62 αὐτὴν χρὴ 90» 
~ \ , Me f ΄ 

νοῆσαι. χατὰ δὲ τὴν λέξιν, ὅταν λέγῃ εἰ οὖν ἄπειρος ὁ χρόνος, ὃν 7 11 

oe ἀπολύεται χινουμένη, προσυπαχοηύειν δεῖ τὸ “διὰ τῆς 
5 / ‘ ? ΄ 

ἀπείρου᾽- ἐφεξῆς γὰρ τὸ ἀντίστροφον ἀποδίδωσι διὰ τοῦ χαὶ ἐν ᾧ 7 
ἄπειρος τὴν πεπερασμένην ἐχινήϑη. ἐπὶ γραμμῶν ὃὲ τὸν λόγον διὰ 1τῦ 

τὴν ἐχϑετιχὴν ἐνάργειαν ἐποιήσατο ἀντὶ τοῦ χινουμένου χαὶ τοῦ δι᾿ οὗ χι- 

νεῖται τὰς γραμμὰς λαβών. 

” σ ΄ / , i! 

p. 272017 “Ett ὥσπερ γραμμήν, ἧς πέρας ἐστίν ἕως tod εἰ μηδὲ 
e ba 

ὃ κύχλος ἄπειρός ἐστι. 

Δείξας διὰ τοῦ ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ χινεῖσϑαι τὸ χυχλοφορητιχὸν 
σῶμα πεπερασμένην χίνησιν, ὅτι ἀδύνατον ἄπειρον αὐτὸ εἶναι, νῦν ἀπὸ 30 

τῆς χινήσεως δείχνυσιν, ὅτι i Ten pices οὐχ ἔστιν ἄπειρος οὕτως, ὡς 
ἀεὶ ea γίνεσϑαι, es τε δὲ ἐνηνέχϑαι τὴν πᾶσαν τὸ κύκλῳ χινούμενον. 

ἀλλὰ τὸ ἄπειρον ἔχει τῷ ἘΝ χαὶ πάλιν: οὕτω δὲ χαὶ τὸ χύχλῳ χινού- 
80 μενον οὐχ ἂν εἴη ἄπειρον: οὐ γὰρ ἂν πεπερασμένην κίνησιν ἐχινεῖτο. δεί- 

χνυσιν δὲ αὐτὸ οὕτως: ὥσπερ ἣ πεπερασμένη γραμμή, χαϑὸ πεπέρανται, 
Ὕ Ψ = Wir TAR > an » 2 ? Pia \ Ψ 2 >] a \ ae ΤῈ 

οὐχ ἔστιν ἄπειρος, GAN εἴπερ apa, ἐπ᾽ ἐχεῖνο τὸ μέρος, τ ὃ τὸ μῆκός 

ἐστιν ἄνευ πέρατος, ὁμοίως δὲ χαὶ ἐπίπεδον, χαϑὸ πέρας ἔχει; οὐχ ἐνδέ- 

χεται ἄπειρον εἶναι, xdv χατὰ ἕτερον μέρος ἐνίοτε μὴ πεπέρανται, οὕτως 80 
\ ’ὔ , 

τὸ πανταχόϑεν πεπερασμένον χαὶ ὡρισμένον, οἷα τὰ σχήματά ἐστι τά τε 

ἐπίπεδα πάντα χαὶ τὰ στερεά, διότι σχῆμά ἐστι τὸ ὑπό τινος 7 τινων 

ὅρων περιεχόμενον, οὐδαμόϑεν ἂν ἔχοι τὸ ἄπειρον: χαὶ γὰρ χαὶ γραμμὴ 
ἣ ἑχατέρωϑεν ὡρισμένη, ὡς ἣ ποδιαία, οὐδαμόϑεν ἔχει τὸ ἄπειρον. εἰ 

οὖν μήτε σφαῖρα μήτε χύχλος ἐστὶν ἄπειρος, ἢ δὲ χύχλῳ χίνησις τῷ χύ- 

χλῳ εἰδοποιεῖται: τοιγαροῦν μὴ ὄντος χκύχλου οὐδ᾽ ἄν ἣ χύχλῳ εἴη χίνη- 

σις: δῆλον, ὅτι μηδὲ ἀπείρου ὄντος χύχλου οὐχ ἂν εἴη ἄπειρος ἢ χύχλῳ 
οτος εἰ δὲ ἣ χίνησις πεπερα σμένη τῷ διαστήματι, πεπερα δἰ: Ὑπὸ ἂν 4“ 

εἴη τῷ Beyer! yal τὸ χινούμενον: ἄπειρον γὰρ Ov οὐχ ἂν πεπερασμένην 

ἐχινεῖτο. ὡς οὖν mare) a τοῦ | πεπερασμεναν εἶναι τὸν ΠΣ 
οὗ πεπερασμε γὴν Ns {πὶ 

( 
' εΦ «1 ΓῚ 

περασμένον ἐδείχνυτο τὸ χινούμενον, οὕτως νῦν ἀπὸ το 
εἶναι τὴν χίνησιν πεπερασμένον δειχϑησεται. δῆλον δέ, ὅτι ¥ τοιαύτη 

δεῖξις προῆλϑεν, ὡς σφαιριχοῦ μὲν οὔπω δεδειγμένου τοῦ πέμπτου σώμα- 

τος, ἐγχυχλίου δὲ αὐτοῦ τῆς χινήσεως ὑποχειμένης. χατὰ δὲ τὴν ἀρχὴν 5 

2 λέγῃ] 21209 4 χαὶ om. D 6 ἐνέργειαν A ἐποιεποιήσατο E, sed corr. 

8 ἔτι δὲ Ὁ μηδ᾽ ὁ 9. ἐστιν DE 12 ὡς] ὥστε CD 13 μὲν om. CD 
ἀνηνέχϑαι E: corr. E° 14 ἀλλὰ --- κινούμενον (14. 15)] mg. E* τὴν ἀπειρίαν 

Εἷς ἔχειν ὁ αὖϑις καὶ αὖϑις Ec οὕτως BE*%c 14. 15 χύχλῳ χινού- 

μενον] κυχλοφορητικὸν σῶμα E%c: χύχλῳ χινούμενον σῶμα B 15. 16 δείχνυσι BDEc 

11 μῆκός) μῆ- in ras. Εὶ 21 διότι] corr. ex διὰ τὸ E* 22 χαὶ γὰρ --- 

ἄπειρον (23) om. Db 23 ὡς BE: ὥσπερ A 25. 26 xlvyots—ety (26) om. B 

30 ἐδείχνυ C: ἐδείχνει Ὁ 31 μιχϑήσεται A 30 ἀρχὴν] ap- in ras. Εἰ 
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10 

bo or 

AB 

om. 

vee nT YF 

τῆς λέξεώς τινες ἀντὶ τοῦ GAN εἴπερ, ἐπὶ μῆκος “GAN εἴπερ, ἐπὶ 975 

ϑάτερα᾽ γράφουσι σαφεστέραν ποιοῦντες τὴν ἔννοιαν. 

ΟῚ 
= vy. ~ wv , 

p. 272025 "Ett εἰ τὸ Τ᾿ xévtpov ἕως τοῦ οὐχ ἄρα περίεισι χύχλῳ 10 
ἢ ἄπειρος. 

[Πέμπτον τοῦτο ἐπιχείρηυα χαὶ αὐτὸ ἀπὸ τῆς χινήσεως δειχνύον, ὅτι 
᾿ ν wv ~ wv 

οὐχ ἔστιν ἄπειρον TH μεγέϑει τὸ χυχλοφορητιχὸν σῶμα" εἰ γὰρ ἄπειρον, 
οὐχ ἂν χύχλῳ περιενεχϑείη- ἀλλὰ μὴν περίεισιν: οὐχ ἄρα ἄπειρον. ἥ δὲ 1 

" na - , ‘ A το | / ~ / ‘ δ | 

ἀπόδειξις τοιαύτη: λαβὼν τὸ [᾿ xévtpov τοῦ χυχλοφορουμένου χαὶ dr αὐὖ- 
~ A \ ‘ σ w. 2 " sy ΄ , ᾿ pias 

τοῦ διαγαγὼν τὴν AB ὥσπερ διάμετρον ἄπειρον ἐφ᾽ ἑχάτερα χαὶ ταύτῃ 

ΓΕ 
\ 5» . > \ " Ἢ ν»» ~ ΄ x Dips NN “ιν. ὁ ΓΟ ΄ 

πρὸς ὀρϑὰς ἀγαγὼν τὴν ἔξω τοῦ χέντρου χαὶ αὐτὴν ἐφ᾽ ἑἕχάτερα ἄπει- 
‘ 

pov χαὶ ἀπὸ τοῦ [" πη ἐχβαλὼν ἐπ᾽ ἄπειρον τὴν TA τέμνουσαν τὴν 20 
‘ 

E χατὰ τὸ Z λέγει. ὅτι τῶν ἄλλων μενουσῶν ἢ [Δ χινουμένη μετὰ τοῦ 
τ 5.) . A 

ὅλου χυχλοφορητιχοῦ σώματος οὐδέποτε ἀπολυϑήσεται τῆς KH, GAN ἀεὶ 

ἕξει πρὸς αὐτὴν ὥσπερ ἢ TE, τουτέστιν ἢ ΑΒ- ταύτης γὰρ μέρος τὸ ἀπὸ 
' 

τοῦ Γ ἐφαπτόμενον τῆς Ε΄. χαὶ yap χαὶ τῆς TA τὸ πρὸς τὸ Z μέρος 25 
τέμνει τὴν E ἀεὶ ἄλλοτε χατ᾽ ἄλλο μέρος χαὶ οὐδέποτε αὐτῆς ἀπολύεται 

διὰ τὸ ἀπείρους αὐτὰς εἶναι. μὴ ἀπολυομένη δὲ ἣ ΓΔ τῆς E οὐδέποτ 
περιελεύσεται χύχλῳ, ὥστε οὐδὲ τὸ ὅλον σῶμα, ἐν ᾧ ἔστιν ἢ TA, χύχλῳ 

σ \ X | \ Ἁ ΓΕ. . / > περίεισιν, εἴπερ ἄπειρον εἴη, ὥστε χαὶ τὴν Εἰ χαὶ Εἰ ΓΔ ἀπείρους ἐν 80 

αὐτῷ διάγεσϑαι. ἀλλὰ μὴν ὑπ τ: χύχλῳ 6 οὐρανός: οὐχ ἄρα ἀπειρός 
σ 

© 

. 

τι τῷ μεγέϑει. ἀσαφῶς δὲ Sieh ἐν τούτοις τὸ τέμνει γὰρ ἣ τὸ Z 

τὴν ΓΔ χαλέσαντος αὐτοῦ Z, ὅτι χατὰ τὸ Z γέγραπται τέμνουσα τὴν E ἢ 
κι ὦ 4 " Ξ | ΄“» , x πὶ ΄ ᾿ = 

ΓΔ, ὥσπερ thy AB TE ἐχάλεσεν, ὅτι χατὰ ταύτην τέμνε: τὴν E ἢ AB. 35 

p.272»98 "Ett εἴπερ ἄπειρος ὃ οὐρανός ἕως τοῦ ἀλλὰ τοῦτ 

fed o >) Vv » A ᾿ ‘ ~ 2 = eee Ἃ bd] 

Δείξας, OTL οὐχ EOTLY απειρὴν TO χυχλοφορητιχὸν σωμα SX τοῦ μὴ ἂν 40 

1 τῆς λέξεως om. Ὁ 2 γράφουσιν E: γράφοντες B ποιοῦντες DEb: ποιοῦνται 

) 3 ἔπι 6 ὁ δειχνύων AB 9 fig. hab. C: e corr. D: similem ἘΠ: 

AB 10 ὀρϑὰς) ὀρϑὰς γωνίας Be 14. 15 ἀπὸ τοῦ Γ] ΓΕ Be 15 ἁπτό- 

μενον Be τῆς E scripsi: lineam e b: τοῦ αὶ ABCDEc yap καὶ] γὰρ BEc 
19 ἀπείρως BE?e 21 ἐστιν E ἡ] ἡ Ce ex Arist. codd. dett. 22 Z (pr.) 

ACD: τοῦ Ζ Ε: τὸ Z BE?c 23 χατὰ ταύτην CDEb: χατ᾽ αὐτὴν AB 

24 τοῦτο Ὁ 26 τοῦ] περὶ tod c 



or 

10 

τῷ σι 

90 

SIMPLICI IN L. DE CAELO 15 [Arist. p. 27228, 27341] 915 

ν Peace εὐπερ  ΠΕΙΘΟὶ ΠΣ ΠΡ Πα et SOE SIN rage 
AUTO Ξριξ UVELY χὺχ , εἴπερ ἃ (πεῖρον εἴη, TOUTEOTLY EX ths “LV TOES, νὺν : 

ὑποϑέμενος περιιέναι χύχλῳ συνάγει, ὅτι τὸ ἄπειρον ἐν πεπερασμένῳ 
7 a ~ ~ VN ΄ 

χρόνῳ διελεύσεται, ὅπερ ἀδύνατον. ἐναργῶς δὲ τοῦτο ἔδειξεν, οὐχ. ὡς 

᾿Αλέξανδρος, οἶμαι, φησί, δύο σφαίρας ὑποϑέμενος τὴν μὲν ἐχτὸς χαὶ πέρι- 
“4 Dal , , ΄ ss 

ἔχουσαν, τὴν δὲ ἐντὸς χαὶ περιεχομένην: χἂν γάρ, ὥς φησιν, ἢ χοίλη 
΄, yv - ~ ~ , 334 os 

φάνεια τῆς περιεχούσης ἴση ἐστὶν | τῇ χυρτῇ τῆς περιεχομένης, GAN ὅλος 9 
πὰ rd > v » ΄ > , σ e739 ΄ Ἢ ΄ὕ πα των ( 

τῷ ὅλῳ οὐχ ἔστιν ἴσος ὃ οὐρανός, ὥσπερ ὁ ᾿Αριστοτέλης φησίν: ἀλλὰ ϑαυ- 

μαστῶς, οἷυαι, διττὸν ὑπέϑετο διάστηυνα,. τὸ μὲν τοῦ χινουμένου μεγέϑους. 
ϊ ) i ΠῚ 

~ ») = ~ ~ 

τὸ O& τῆς χώρας, ἐν ἢ χινεῖται τὸ χινούμενον, ἠρεμοῦν τοῦτο: ταῦτα γὰρ 
ἢ v 5 / \ σ > Ud roe be | / ΄ / ~ 

ἴσα ἐστί. χαὶ ὅλως οὐδαμοῦ ἐν τούτοις ὁ ᾿Αριστοτέλης ὡς περὶ σφαίρας τοῦ 

οὐρανοῦ διαλέγεται διὰ τὸ μήπω ἀποδεδειχέναι τι περὶ τοῦ σχήυατος αὐ- 
σ > / ¢ ») LY > ~ \ Nae 

τοῦ. λέγει οὖν. ὅτι, ef χύχλῳ περίεισιν ὁ οὐρανός, ἄπειρον ἐχεῖνο τὸ διά- 

στημα τὸ μένον ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ τῆς περιστροφῆς διελεύσεται, ὅπερ 
35 ΝΜ S ~ > 

ἀδύνατον or ἔστι δὲ χαὶ αὕτη ἣ ἀπόδειξις ἀπὸ τοῦ χρόνου. ἐπι- 
ao ~ 5 ς ~ > 

στῆσαι ὃὲ ἄξιον, ὅτι οὐχ ἐπὶ σφαίρας μόνον ἴση ἐστὶν ἣ χώρα τῷ ἐ Ἐπ 

αὐτῇ χύχλῳ ἜΤ GAR ἐπὶ πάντων τῶν χυχλιχῶν, οἷον χυλίνδρου 

χαὶ χώνου" τὰ γὰρ γεγωνιωμένα, οἷον χύβος, ustCovos δεῖται χώρας χύχλῳ 
\ \ ~ ~ ΄ 

χινούμενα διὰ τὰς τῶν γωνιῶν ἐξοχάς. 

νΝ δ 5 - 

p. 27321 Ἔστι δὲ χαὶ ἀντεστραμμένως εἰπεῖν 

ται ἄρα χαὶ αὐτός. 

γποϑέμενος ἄπειρον τῷ μεγέϑει τὸν οὐρανὸν ἔδειξεν, ὅτι ἀδύνατον 
/ 

αὐτὸν ἐν πεπερασμένῳ αὐ περιστραῷ τ ἄπειρον γὰρ ὄντα ἄπειρον ἦν 
‘ 

> ΄ > ΄ 4 ; δῶ 7 2 J 

ἀνάγχη διιέναι μέγεϑος, ὅπερ ἀδύνατον ἦν ἐν πεπερασμένῳ ποιεῖν χρόνῳ. 
νῦν δὲ ὑποϑέμενος ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ περιστρέφεσϑαι 80 οὐρανὸν 

᾽ ΄ / / > 

συνάγει. ὅτι ἀνάγχη πεπερασμένον αὐτὸν εἶναι τῷ μεγέϑει, ὅπερ ἀντ- 

ee ἐχάλεσε. τῶν γὰρ αὐτῶν ὑποχειμένων τοῖς πρόσϑεν, φημὶ 2 

δὴ τοῦ ἴσον ὑποχεῖσϑαι τὸ χινούμενον χαὶ τὸ διάστημα, ἐν ᾧ χινεῖται. 

ἀνάγχη τοῦ χρόνου πεπερασμένου ὄντος χαὶ τὸ μέγεϑος πεπερασμένον 
εἶναι. ὃ περιελήλυϑεν. ἔσηυ δέ ἐστι τό τε χινούμενον χαὶ τὸ διάστημα, ὃ 

χινεῖτα!, ἐπὶ τῶν χύχλῳ χινουμένων: πεπέραντα! ἄρα χαὶ αὐτὸς ὃ οὐ- 
\ ἕω ( \ \ \ > σ \ ~ 

pavos τῷ υεγέϑει. χαὶι χρη χαι ἐντεῦϑεν ἐπιστῆσαι, OTL TO LOOV τῷ 
> 

οὐρανίῳ μεγέϑει πρότερον οὐχ ἐλάμβανεν ἄλλην σφαῖραν. ἀλλὰ τὸ διά- 

χαὶ τὸ μέγεϑος, ὃ περιελή- δι στημα, ὃ περίεισι, περὶ οὗ ἐνταῦϑα εἶπ 

λυϑεν. 

E: ἠρεμούσης ra Ἐς 10. 11 τοῦ οὐρανοῦ) supraser. A 12 εἰ] corr. $ 

ἡ ἘΞ 11 τὰ] καὶ Β χύβαος] χύχλος Β 18 τὰς] παντὸς E ἐξοχάς] 

egoy/// A 26 ἐχάλεσεν E: corr. ἘΠ 31 χαὶ (pr.)—peyeder (52) om. Ὁ 

. O+ διελήλυϑεν plerique codd. Aristotelis 

ἄπειρον] bis E E, sed corr. 2 περιειέναι E, sed corr. 3 ὡς] ὡς ὁ DEe 

6 ἐστὶ Ὁ ὃ (pr.) om. A φησίν] 27231 9 ἠρεμοῦν τοῦτο] ἠρεμοῦν- 

Ga 

15 

( 7b 

5 

10 

15 

20 

30 

ex 
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2a Pl 

p. 273a7 ᾿Αλλὰ μὴν οὐδὲ τὸ Ext τὸ μέσον οὐδὲ τὸ ἀπὸ τοῦ μέσου 970 
φερόμενον ἄπειρον ἔσται. 

΄ 

Συμπερανάμενος, ὅτι τὸ χυχλοφορητιχὸν σῶμα οὐχ ἔστιν ἄπειρον τῷ 
μεγέϑει, ἐφεξῆς δείχνυσιν, ὅτι οὐδὲ τῶν ἄλλων τι τῶν ἁπλῶν σωμάτων 10 i ay roa ’ μ 

Ὰ ΣΝ \ VA aoe ~ EAL ie lps Wa ee | > ΄ ΄ 
5 ΘΟ ἐστι χατὰ τὸ μέγεθος: ταῦτα δέ ἐστι τὰ ἐπ᾽ εὐϑείας χινούμενα, 

τὰ μὲν ἀπὸ τοῦ peo τὰ δὲ ἐπὶ τὸ μέσον. χαὶ χρὴ ἐφιστάνειν, ὅτι, xdv 
συναποδείχνυται, ὅτι χαὶ 6 ὅλος χύσμος πεπερασμένος ἔσται τῷ μεγέϑει, 
εἴπερ τὰ μέρη αὐτοῦ χαὶ τῷ ἀριϑμῷ χαὶ τῷ μεγέϑει πεπέρανται, ἀλλ᾽ 

Ξ προηγούμενος σχοπὸς χαὶ ἐν τούτῳ τῷ χεφαλαίῳ περὶ τῶν ἁπλῶν ἐστιν 

10 ἐν τῷ χύσμῳ | Been ὅτι πεπερασμένα ἐστὶ τῷ μεγέϑει, δειχνύναι, 98a 

ὥσπερ πρότερον, ὅτι πεπερασμένα τῷ πλήϑει; ὅτε χαὶ συμπε ρα όμενοε , 
ἔλεγε “ btn δὲ ἐχ τῶν εἰρημένων ; χαὶ διότι τὸν api μον τὰ ἀδύνατον εἶναι 

τοῦ μὴ πλείω τῶν τριῶν εἶναι τον τῶν πέντε, εἴ τις τὸ ἄνω καὶ τὸ 
15 χάτω διέλοι. 

p.273a8 ᾿Ενάντίαι γὰρ at φοραὶ ἣ ἄνω χαὶ ἣ κάτω ἕως τοῦ χαὶ 10 

τὰ σώματα ἔσται πεπερασμένα. 

2 Ἢ “πρώτη ἐπιχείρησις ἢ δειχνῦσα χαὶ τὰ ἐπ’ εὐϑείας χινούμενα 
͵ ΄ > Ὁ ΩΣ ΄ Sy 

ἁπλᾶ σώματα πεπερασμένα εἰναί ἐστι τοιαύτη ἀπὸ τῆς χινήσεως ὡὥρμη- 
_ 

‘ 

ἌΝ 20 μένη χαὶ τῆς χατ᾽ αὐτὴν ἐναντιώσεως" τὰ ἐπὶ τὸ ἄνω xal τὸ κάτω χ'- 16 
νούμενα ἐναντίας χινεῖται φοράς: τὰ ἐναντίας χινούμενα χινήσεις ἐξ ἐναν- 

τίων τύπων εἰς ἐναντίους uwodvtat τὰ εἰς ἐναντίους χινούμενα τόπους εἰς 

ὡρισμένους χινοῦνται: τὰ εἰς ὡρισμένους χινούμενα τόπους εἰς πεπερασμέ- 
; 

VOLS χινεῖται: TH εἰς πεπερασμένα χινούμενα χαὶ αὐτὰ Ter =aae μα early: 
οὐ γὰρ οἷόν te ἐν πεπερασυένῳ τόπῳ ἄπειρόν τι εἶναι: ὥστε τὸ πῦρ χαὶ 20 τῷ σι 

ε ~ > \ Q v \ Ss , > ΄ ἐξ 2 ,ἷ 4 \ ~ 

ἢ YH, ὧν TO μὲν ἄνω, TO OE XATW ἐστι, πεπερασμένα ἐστί. τούτων OY τῶν 1 i'l i ᾽ ’ 
΄ ~ ~ 5 - \ / , , 

προτάσεων πασῶν ἐναργῶν οὐσῶν χαὶ ἣ λέγουσα τοὺς ἐναντίους τόπους 
Vv Ὁ ΄ > Say rar ~ va ΄ 2 > ΄ ΄ 

ὡρισμένους εἶναι οὐδὲν ἧττον τῶν ἄλλων σαφής ἐστιν, εἴπερ ἐναντία μέν 

a 

ἐστι τὰ πλεῖστον ἀλλ Ἴων SCR τος τὸ δὲ πλεῖστον ὥρισται. αὐτὸς δὲ 25 

ὶς τὴν ἀπόδειξιν ὡς χοινὴν οἰχείως τῷ προχειμένῳ δείχνυσιν ἐχ 80 ταύτην παρεὶς 
\ 

τοῦ τὸ ἕτερον τῶν ἐναντίων τὸ μέσον ὡρισμένον εἶναι: τοῦτο δὲ δείχνυσιν 

3 συμπερανόμενος B 5 τὸ om. DEe ἐστιν E 7 6 ὅλος ABCD: ὅλος 
6 Ee 11 συμπερανόμενος A, sed corr. 12 ἔλεγε] 270026 13 τῶν] τὸν τῶν 

Ee 14 πλέω Ee 15. διελλοι A 11 σώματα] bis D 18 τὰ om. Β 

21 cal corm. ox τὰς ie χινούμενα)] bis E: corr. E? 22 χινεῖται B 

τόπους --- χινούμενα (23) om. Ec 25 ἐν om. E 26 post γῆ del. οὐ γὰρ οἷόν te 

ἐν πεπερασμένῳ E? ὧν --- αἰί. ἐστί] mg. ἘΣ τὸ μὲν] μὲν τὸ ΑΒ τὸ δὲ CDE*b 

χαὶ τὸ ΑΒ ἐστί] χινεῖται E%e πεπερασμένα om. D ἐστί AB: ἐστίν C: om. 

Ὁ: εἰσίν Ec τούτων δὴ om. E: τούτων οὖν E? τῶν] 8666. om. E: prorsus 
aberrat c 29 ἐστι] εἰσι B 31 τῶν CD: to τ cum ras. A: τὸ τῶν B 
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2 ~ \ Lak DREAN \ wv é , εἰ / { ‘ Qe: 

éx τοῦ τὰ πανταχόϑεν ἐπὶ τὸ μέσον φερόμενα εἰ ὡρισμε ἔγον φέρεσϑαι τὸ 98a 
/ 

μέσον xal μὴ παριέναι. ὡρισμένου δὲ τοῦ μέσου ὄντος χαὶ τὸ ἄνω ὡρί- 81 

σϑαι ἀνάγχη. ἀόριστον γὰρ ὃν οὔτε ἄνω dv εἴη: τὸ γὰρ ἄνω ὅρος ὡς 
5 > . , ‘ ~ a ΄ \ 

πρὸς τὸ μέσον: ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐναντίον: οὐ γὰρ πλεῖστον διεστηχός" τὸ γὰρ 
Ἁ 5 πλεῖστον ὥρισται" εἰ ἫΝ un ὡρισμένον εἴη τὸ ἄνω, ἀλλ᾽ ἄπειρον, ἀεὶ ἂν 

τοῦ δ ηρϑεντης υξταξὺ mera τι εἴη ἀφεστὼς ἀπὸ TOD χάτω, οὐδὲν δὲ πλεῖ- 

στον. ὅτι δὲ τὸ χάτω φερόμενον φύσει μὴ ἐνδέχεται πορρωτέρω ἐνεχϑῇ- 

ναι τοῦ μέσου, ὃ μὲν ᾿Αλέξανδρος ἔχ τε τῆς αἰσϑήσεως ὑπομιμνήσχει" φέ- 

ρεται γὰρ ἐπὶ τὴν γῆν χαὶ éx τοῦ ἅμα τῷ παραλλάξαι τὸ μέσον, εἴ τι 
΄ ΄ ΄ ΄, € 5) " \ \ v ΄“ 7 

10 παραλλάξει, μηχέτι χάτω gépesbar, ἀλλὰ πρὸς τὸ ἄνω, ὅπερ ἀδύνατον" 

ἔσται γὰρ αὐτὸ ἑαυτῷ ἐναντίον. τος δὲ ἐναργὴς ἀπόδειξις τοῦ πρὸς 

τὸ μέσον τετάσϑαι φερόμενα πάντα τὰ βαρέα τὸ πρὸς ὀρϑὰς αὐτὰ φέ- 

ρεσῦϑαι:; 

> , 

p. 273415 "Ere εἰ τὸ ἄνω xat τὸ χάτω ὥρισται ἕως tod τὸ δὲ ἐπὶ YSb 

Ee 33 ~ ΄ 5) \ » Y 3V , ee, NENG ES ENA, 
πεὶ Ἢ τοὺ τοποὺ TO μεν ανῷῶ. TO OF XATW cot, TO OF ET TAG, OEl- 

\ 
ι bas πρότερον ἀπὸ τοῦ ὡρίσϑαι τὸ ἄνω χαὶ τὸ χάτω, ὅτι χαὶ τῶν στοι- 

χείων τό τε ἄνω καὶ τὸ κάτω, τουτέστι τό τε πῦρ χαὶ ἣ γῆ: ὥρισται χαὶ 
> Υ 4 i) Fae ~ \ ieee τ “ ε ΄ > ΄ 

οὐχ ἔστιν ἄπειρα χατὰ μέγεϑος, νῦν τὸ μεταξὺ δείξας ὡρισμένον Ex τού- 

20 τοῦ συναγει, ὅτι χαὶ τὰ ἐν τῷ μεταξὺ στοιχεῖα, τουτέστι τό τε ὕδωρ χαὶ 

pa ὃ ἀήρ, ὡρισμένα τέ ἐστιν χαὶ πεπερασμένα τῷ μεγέϑει. ὅτι ὃὲ ὥρισται 
τὸ μεταξὺ διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς δείχνυσιν οὕτως" εἰ τὸ ἄνω χαὶ 

τὸ χάτω ὥρισταις χαὶ τὸ μεταξὺ ἀνάγχη ὡρίσϑαι: εἰ γὰρ μὴ ὥρισται 

τοῦτο, ἀλλ ἄπειρον τὸ μεταξύ, ἄπειρος ἄν εἴη ἣ χίνησις ἦ τε ἀπὸ τοὶ 
\ ἄνω ἐπὶ τὸ χάτω χαὶ ἣ ἀπὸ τοῦ χάτω ἐπὶ τὸ ἄνω, χαὶ ἄπειρον τὸ διά- bo σι 

> 

στημα, ὥστε τὸ ἄπειρον διάστημα ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ χινηϑήσεται τὰ 
χινούμενα, ὅπερ ἀδύνατον δέδειχται πρότερον: οὕτως μὲν οὖν ἔδειξεν, ὅτι 

\ ‘ ¢ , > ΄ \ > \ UA > 7 cg » \ 4 τὸ μεταξὺ ὡρισμένον ἐστί. χαὶ ἐπὶ τούτῳ em BPR ele) τ ον 
x 

30 τῶν μέσων στοιχείων ὁλότητες, γενέσϑαι δὲ δυνατὸν ἐν τῷ μεταξὺ τόπῳ 
τό τε ἀπὸ τῶν χάτω ἐπὶ τὰ ἄνω φερόμενον, τουτέστι τὸ πῦρ, χαὶ 

τὸ ἀπὸ τῶν ἄνω ἐπὶ τὰ χάτω, τουτέστιν ἢ γῆ- εἰ γὰρ τὸ μὲν ἐπὶ τὸ 

ἄνω χινεῖται χατὰ ey τὸ ὃὲ ἐπὶ τὸ χάτω, ταῦτα Sakae ι ἐν τῷ με- 
>| ταξὺ Ἰίνεται, χαὶ οὐχ ἂν εἰ ἄπειρον τὸ μεταξύ" εἰ γὰρ εἴη ἄπειρον, οὐχ 

35 ἂν ἐν τῷ ἄνω γένοιτό ποτέ τι τῶν κατὰ φύσιν ἄνω χινουμένων σωμάτων 

ὃ εἴη ἄν Β ὃ. 4 ὡς πρὸς ΑΒ: ὥσπερ χαὶ D: sicut Ὁ 4 διέστηχε Β 

5 ἀλλὰ D 7 τὸ om. B μὴ ἐνδέχεται] in ras. A 8 te om. D ais 

σεως] ἀναϑέσεως B 9. παραλλάξει] παραλλάξοι D 11 αὐτὸ] τὸ Ὁ 12 

om. Β τὸ AD: ἐκ τοῦ Bb ὀρϑὰς γωνίας Β 18 τοτέστι D 

20 τό τε] τὸ Β 21 ἐστι D 22 οὕτως CD: οὕτω AB 24 τε om. B 

27 οὕτω BD 31 τὰ Ab: τὸ BCD 31. 82 χαὶ τὸ BCb: ta AD 

35 γίνοιτο B 

35 

40 

15 

25 
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3 ~ , ~ ~ , 4 

ὺ διελθϑὸν οὔτ᾽ ἂν ἐν τῷ χάτω τῶν ἐπὶ τοῦτο φύσει φερομένων. 98> 
35 ’ +>) ’ > \ > , by] ~ 7s > 

εἰ δὲ ἀδύνατον ἐν TOUTOLS yeveatar TOLS TOT τοις, ODO ἄν χινοιτὸ TOTE CT 30 

‘ 

τὸ μεταξ 

αὐτοὺς χατὰ φύσιν" τὸ γὰρ ἀδύνατον γενέσϑαι οὐδὲ τὴν ἀρχὴν γίνεται, ὡς 

αὐτὸς ἐν τῷ τέλει τῆς Φυσιχῆς ἀχροάσεως ἔδειξε. λαμβάνει δὲ ὡς ὅμο- 
᾿ 

ὃ λογούμενον τὸ γίνεσϑαί τινα ἐ 
Ἁ 

τ τῷ μέσῳ χαὶ τῶν χάτωϑεν ἄνω χινουμέ- 

νων χαὶ τῶν χάτω" χαὶ περὶ τούτων γὰρ ἀχούειν χρὴ χατὰ χοινοῦ τὸ ds 

ἐν ge γενέσθαι". τούτου γὰρ ὄντος ἐναργοῦς ἀδύνατον ἀπείρους τὰς 
χινήσεις εἶναι" εἰ δὲ μὴ αἱ χινήσεις ἄπειροι, οὐδὲ 6 τόπος ἂν ἄπειρος 4 
μεταξὺ ely, τοῦ δὲ τόπου πεπερασμένου ἀνάγχη χαὶ τὸ ἐν αὐτῷ σῶμα 

10 πεπεράνϑαι. 
Δύναται, φησὶν ὃ ᾿Αλέξο ξανδρος, τὸ τοῦτο δὲ ὅτι ἀδύνατον, δέδει- 40 

χται πρότερον ἐχείνης ὑπομιμνήσχειν τῆς δείξεως τῆς δειχνυούσης; ὅτι 
ν Ἁ 

ἀδύνατον τὸ μεταξὺ τοῦ χύχλῳ τε χαὶ περὶ τὸ μέσον χινουμένου σώματος 
ἄπειρον εἶναι, διότι χαὶ at διαγόμεναι γραμμαὶ ne ειροι ἔσονται, χαὶ ἔσται 

15 τι διεξιὸν τὸ ἄπειρον ἐν πεπερασμ. ae χρόνῳ. 45 
/ ¢ “ \ 7 > = ὉΠ > \ \ ~ wv \ 

Λέγει ual τοιαύτην ἐπιχείρησιν 6 ᾿Αλέξανδρος πρὸς τὸ τῶν ἄνω χαὶ i 
ὯΝ τ > ‘ J /, ¢ wv 

00 "μένων σωμάτων τὰ ειναι ἄπειρον" ct γὰρ ἐνάντιοι ὁ Av 99a XATW OE 
΄ ~ ΕΣ ss 8 - ὙΦ᾽ 

χαὶ ὃ χάτω τόπος, ἐναντία ὃὲ τὰ πλεῖστον ἀλλήλων διεστῶτα, ἐν ᾧ ὃὲ τ o- 
A 

TO ἘΝ πλεῖστον ἔστι λαβεῖν, τοῦτο οὐχ οἷόν τε ἄπειρον εἶναι, πᾶν ἄρα, ἐν 

or 

N. wv oe a. AS >) s \ es es, rod A a. 2 ee i \ ~ ‘ 

20 υξν ἄνω, TO OF χάτῷ EOTLY, TO GE WETACU, οὐχ ATELPOV" et OF TO πᾶν 7, 

ἄπειρον. οὐδὲ τούτων τι ἄπειρον᾽ τὰ γὰρ μέρη τοῦ One οὐχ 
v 5 

πειρα" εἰ δὲ μὴ of τόποι ἄπειροι, οὐδὲ τὰ ἐν τοῖς τόποις σώματα ἄ ἄπειρα 
‘A σ Χ 

>] 

ξ 
᾿ ὯΝ 5 “ a 

ν Sly. OAWS OF EL TO WET ταξύ ἐστιν ῳ Ol 
t¢ 

ἔστηχε τὸ ἄνω τοῦ YET, ᾧ 

ar 

δὲ διέστηχε TO ἄνω τοῦ χάτω, τὸ πλεῖ ἵστόν ἐστι, τὸ δὲ πλεῖστον ὥρισται; 10 

25 τὸ μεταξὺ ἄρα ὥρισται. 

p. 273221 "Ex te δὴ τούτων φᾶνε poy, ὅτι οὐχ ἐνδέχεται σῶμα 
ν᾿ 

ἄπειρον εἶναι. 

\ ‘Pe σ \ ΄ \ l4 ς ~ = 

Δείξας, ὅτι χαὶ τὸ χυχλοφορητικὸν σῶμα xat ta ὑπὸ σελήνην ἁπλᾶ 15 

a cS — [Ὁ] ra [0] Ὁ Ὡς - 2 ΄ Φ ᾧ 
, 

σώματα τέσσαρα πεπερασμένοι, τῷ μεγέϑει ἐστίν, elxotw 
‘ ‘ 

30 ὅτι οὐχ ἐνδέχεται σῶμα εἶναι ἄπειρον. οὔτε γὰρ ἁπλοῦν: οὐ γὰρ ἔστιν 
ee < a [0] © 1 o = R org 

Vs 5 \ ~ ΄ v , ~ \ ΄ 

ἄλλο παρὰ ταῦτα τὰ πέντε: οὔτε σύνϑετον. τῶν γὰρ anh 
4 \ ΄ \ rc Se \ \ TRC ΄ 

μένων χαὶ πλήϑει χαὶ μεγέϑει ἀνάγχη xal τὰ σύνϑετα πεπερασμένα 

εἶναι. 30 

2 χινῶτο A 4 τέλει] Θ 9. 265219 6 χάτω ABb: ἄνωϑεν χάτω Ὁ 8 οὐδ᾽ Β 
12 δείξεως)] 271028 13 τὸ μεταξὺ om. B χύχλῳ Db: χύχλου AB χινου- 

vey cum ras. A σώματα A 18 6 om. D δὲ (pr.)] ὃ} A 20 ἐστί BD 

δὲ (alt.).om. Ὁ 22 σώματα om. Bb 23 ᾧ ---χάτω (24) Db: om. AB 27 εἶναι 

ἄπειρον B 



p. 273222 Kat πρὸς τούτοις εἰ βάρος τ ἐστιν ἄπειρον ἕως τοῦ Ya 
ld > 

τ 

Δ 3 ») , 5 a \ paren Ae σσ dX Me οὰ oe νὰν 

ειἰζας απὸ TE τς LU TWY τόπῶν. OTL OLVOEY τῶων LTO σε- ¢ α 
» , 5 ~ ’΄ ~ >) ~ ΄ ~ 

λήνην στοιχείων ἄπειρόν ἐστι τῷ μεγέϑει, νῦν ἀπὸ τῶν ῥοπῶν τὸ αὐτὸ 
~ 7 ΄ ~ / » , 

5 δείχνυσιν τῆς τε βαρύτητος, φημί, χαὶ τῆς χουφότητος, χατὰ τὴν ἐξ ἀχολου- 
’ \ 5 x o > 

ϑίας ἀναίρεσιν χἀνταῦϑα ποιούμενος thy ἀπόδειξιν οὕτως" εἰ ἔστιν ἄπειρον 30 

μεγέϑει τῶν ὑπὸ σελήνην τι σωμάτων ἣ βαρὺ ἢ χοῦφον’ τοιαῦτα γὰρ 

τὰ ὑπὸ σελήνην ἔσται χαὶ βαρύτης μὲν 7 τοῦ ἀπείρου βαρέος ἄπειρος, χου- 

φότης δὲ ἢ τοῦ ἀπείρου χούφου" ἀλλὰ μὴν ΒΗ βαρύτητα ἣ χουφύ- 
\ wv ΄ ~ ~ ΄ ““ 

στιν OTELNOY τι σῶμα τῶν βαρέων 7, χού- Ms 
>] BA 

10 τηταὰ ἄπειρον εἶναι: οὐχ αραὰ 
" ~ /, + = 

φων ἢ ὅλως τῶν ἐπ᾽ εὐϑείας χινουμένων: χαὶ τὸ wae συνημμένον τὸ λέ- Bo 
> yov, Ott, ef ἔστιν ἄπειρον σῶμα βαρὺ ἢ χοῦφον, ἀναγχη ἄπειρον αὐτοῦ 

εἶναι τὴν βαρύτητα ἣ τὴν χουφότητα, δείχνυσιν éx τοῦ δεῖν 7 πεπερασμέ- 

νην ἢ ἄπειρον εἶναι" δείξας οὖν, ὅτι ἀδύνατον πεπερασμένην εἶναι, ἔχει, 

15 ὅτι ἀνάγχη ἄπειρον εἶναι. τὴν G& πρόσληψιν τὴν ὌΝ ὅτι ἀδύνατον 40 

βάρος ἢ χουφότητα ἄπειρον εἶναι, ἐφεξῆς δείχνυσιν. ὅτι δὲ τοῦ ἀπείρου 
‘ 

Vv 5 ? ΄ > v 

σώματος οὐ πεπερασμένον, ἀλλ ἀπειρόν ἐστιν, εἴπερ ἔστι, τὸ βάρος ἢ ἣ 

~- χουφότης, OL ἀδυνάτου Gelxvuc Ext στοιχείων ἐχϑέσεως Cree εἰ γὰρ 

λέγοι τις, φησί, μὴ εἶναι ἄπειρον ἀλλὰ πεπερασμένον τοῦ ἀπείρου σώμα- 4 

20 τὸς τὸ βάρος 7 τὺ χουφότητα, συμβήσεται | ἴσον εἶναι τὸ τοῦ πεπερασ- 990 

ὑένου χαὶ τοῦ ἀπείρου σώματος βάρος, ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον. ὅτι δὲ 
- \ ~ > 

τοῦτο συμβαίνει τοῖς TET τερασμένον τὸ τοῦ ἀπείρου βάρος λέγουσι, δείχνυ- 

9 

v ~ ? = > ~ ΄ 

σιν ἄπειρον μὲν σῶμα λαβὼν τὸ ἐφ᾽ ᾧ AB, πεπερασμένον 62 αὐτοῦ βά- 
δ >] ? = nN \ Ses! > ~ 

QOS τὸ SO W Be χαὶ ἀφελὼν ATO TOV ἄπειροὺ υεγέϑους πεπερασμξνην 9 

Ε Ι 

> ἀπ \ ,ὔ ft) 7 (cen! \ pL ap) ἐπ * σ , 

95 μέγεϑος τὸ ἐφ’ ᾧ BA xat τούτου βάρος dels τὸ ἐφ᾽ ᾧ EK, ὅπερ δηλονότι 
v f 3 > ee) = if \ ἊΝ 

ἔλαττόν ἐστι τοῦ ἐφ᾽ ᾧ [᾿ βάρους" τοῦτο γὰρ ἀπείρου μεγέϑους ἦν, τὸ δὲ 

τοῦ ἐλάττονος βάρος ἔλαττον. τούτων τεϑέντων τὸ KE βάρος ἥτοι χατα- 
= an = “cr tas EN RS Εν ΩΛλ AR ustpst τὸ Γ᾿ βάρης ὥστε ἀπαρτίζειν ἢ οὐ χαταμετρεῖ. λαβὼν δὴ πρῶτον 10 

Vs \ ~ ~ Ὁ \ \ ~ ’ ita Ἁ 

χαταυετρεῖν ποιεῖ, ὡς τὸ ἔλαττον βάρος πρὸς τὸ μεῖζον βάρος, οὕτως τὸ : 

80 BA μέγεϑος, οὗ ἐστι τὸ ἔλαττον βάρος, πρὸς ἄλλο τι μεῖζον μέγεϑος ἀπὸ 

3 τῶν τόπων] corr. ex τὸν τόπον A? οὐδὲν] corr. ex οὐδὲ A? 5 δείχνυσι C 

χατὰ]) xat Ὁ 5. 6 ἐξ ἀχολουϑίας CDb: ἐξαχολουϑίαν AB 9 6 τῇ] 

δὲ B 11 edtetas] comp. A: εὐϑεῖαν B 12 ὅτι om. D 13. 14 πεπερασμέ- 

νὴν Ὁ: πεπερασμένον ABD 14 πεπερασμένην ἐμ πεπ aap ABD 17 ἐστιν 

C: éstt AD: om. B 21 τοῦ om. B 23 AB] | Fig. hab. AB: om. 

CD 26 ΠΕ om. Β γὰρ] δὲ Β: γὰρ τοῦ Ῥ ἦν --- ἐλάττονος (27) evan. 

A: ἦν δὲ τὸ τοῦ ἐλάττονος βάρος ἔλαττον mg. A? 30 πρὸς D: corr. ex μὴ πρὸς A: 
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τοῦ ἀπείρου ἀφαιρεϑὲν τὸ BZ ὥστε τὸ [᾿ βάρος εἶναι tod BZ μεγέϑους, 99» 
ὡς ἦν τὸ αὶ τοῦ ΒΔ’ ἣν δὲ τὸ Γ΄ χαὶ τοῦ ΑΒ τοῦ ἀπείρου σώματος βά- 16 
pos’ τὸ αὐτὸ ἄρα βάρος ἔσται tod τε ἀπείρου μεγέϑους χαὶ tod πεπερασ- 
μένου" αὐτὸς ὃὲ ἴσον εἶπε’ τὸ γὰρ ταὐτὸν ποσὸν χαὶ ἴσον εἶναι ἀνάγχη" 

5 τοῦτο δὲ ἀδύνατον. ἀλλὰ χαὶ ἄλλο τούτου ἀδυνατώτερον ἐπάγει. εἰ γὰρ 20 

τὸ τοῦ μείζονος σώματος βάρος μεῖζόν ἐστιν ὁμοιομεροῦς ὑπάρχοντος τοῦ 

σώματος, ληφϑῇ δὲ τοῦ BZ μεγέϑους μεῖζόν τι μέγεϑος τὸ ΒΗ’ ἔστι γὰρ 
ἀπὸ τοῦ ἀπείρου παντὸς τοῦ προτεϑέντος πεπερασμένου μεῖζον ἀφελεῖν" 
ἔσται χαὶ τὸ βάρος τοῦ ΒΗ μεῖζον τοῦ βάρους τοῦ BZ: τὸ δὲ βάρος τοῦ 30 

10 BZ wT ἦν, ὅπερ ἣν χαὶ τοῦ ἀπείρου, ὥστε μεῖζον ἔσται τὸ τοῦ πεπε- 
ρασμένου βάρος τοῦ BH ἥπερ τὸ τοῦ ἀπείρου, ὅτ περ ἔτι ἀδυνατώτερόν ἐ 
τοῦ ἴσον εἶναι. χαὶ ἄλλο δέ τι ἄτοπον ἐπάγει τρίτον τῶν πρόσϑεν 5 Ἐπ 
ὦτερον τὸ τὸ αὐτὸ βάρος εἶναι τῶν ἀνίσων μεγεϑῶν: ἄνισον γὰρ τῷ πεπε- 80 

ζ΄ δι v = | ng Qi , = ca Qs at ΝᾺ 4 gj - ease = ρασμένῳ τὸ ἄπειρον. ἐπειδὴ 6& σύμμετρον ὑποθέμενος τὸ Εἰ βάρος τῷ I 
Ἂ ΄ ΄ \ ΄ ΄ , ΄ ΄ 

18 βάρει συνήγαγε τὰ εἰρημένα συμπεράσματα, οὐδέν, φησί, διαφέρει τὰ βάρη "ει Lit ii ’ Wag 5}. aa py 
’ να Ἃ >) v 3 , Ἁ b] 

σύμμετρα εἶναι 7 ἀσύμμετρα: τὰ γὰρ αὐτὰ ἄτοπα ἀχολουϑήσει χαὶ ἀσυμ- 
ἔτρων ὑποτεϑέντων: εἰ γὰρ τὸ E βάρος τοῦ ΒΔ σώματος τρίτον μετρῇ 35 ϊ ϑετρη, 

εἶ ΄ ΄ ~ (f , 

σαν τὸ Γ᾿ βάρος ὑπερβάλλει αὐτοῦ, ἐὰν τὸ BA μέγεϑος τριπλασιάσωμεν, τὸ 
τοῦ γινομένου βάρος ἐχ τριῶν τῶν Εἰ βαρῶν συγχείμενον ὑπερβαλεῖ τὸ [" 

20 βάρος, ὥστε μεῖζον ἔσται πάλιν τὸ τοῦ πεπερασμένου βάρος ἥπερ τὸ τοῦ f 
4 ΄ \ ~ 3 ΄ > ef c ἀπείρου" to γὰρ [ tod ἀπείρου ἦν. εἰ δὲ τριπλασιασϑὲν τὸ Εἰ μὴ ὑπερ- 
βάλλῃ τοῦ [᾿ μέρει ἑαυτοῦ τινι, τετραπλασιασϑὲν ὑπερβαλεῖ, χαὶ τὰ αὐτὰ 40 i | ‘ ? ’ 
΄ 4 —— σ = a Ἃ ΄ : ak ~ = ~ 

βηϑήσεται. ὥστε χἂν σύμμετρα στο τὰ βάρη χἂν ae τῷ 
΄ 7 , Ὁ 

λέγοντι ἀπείρου σώματος πεπεραάσῳ, oo εἶναι βαρύτητα 7 χουφότητα ἀδύ- 

τῷ on vata ἀχολουϑήσει τὰ αὐτά. | 

p. 273015 "Ete δὲ χαὶ ἐγχωρεὶ σύμμετρα λαβεῖν ἕως τοῦ ὅπο- 1002 
σαοῦν ἣ ἀφαιροῦντας ἣ προστιϑέντας. 

"Egiotdver χαλῶς, ὅτι οὐδὲ χρεία τῆς ὑποδιαιρέσεως ταύτης τῆς 
εἰς σύμμετρα ἣ ἀσύμμετρα μΈρ σὴς τὴν ὑπόϑεσιν. ἀδιαφόρου γὰρ 5 

80 ὄντος τοῦ ἀπὸ τοῦ ΩΣ ἢ ἀπὸ τοῦ μεγέϑους ἀρχεσῦαι. ἐὰν ἀπὸ 
τοῦ βάρους ἀρξώμεϑα καὶ ληφϑῇ τῷ Γ᾽ βάρει πεπερασμένῳ, τ ἦν 

τοῦ ἀπείρου, σύμμετρόν τι ἔλαττον αὐτοῦ βάρος, οἷον τὸ τρίτον αὐτοῦ τὸ 

E, χαὶ ἀπὸ τοῦ ἀπείρου μεγέϑους ἀφαιρεθῇ τι μέγεθος τὸ BA, οὗ βάρος 10 

ott τὸ E, χαὶ γένηται, ὡς τὸ E βάρος πρὸς τὸ [᾿, οὕτως τὸ BA μέγεϑος Oy 

2 τοῦ AB] corr. ex τὸ AB A 56° B 6. 7 τοῦ σώματος om. B 7 BZ Bb: 

ZB AD 8 πεπερασμένου μεῖζον Ὁ: πεπερασμένον ABD 9 τοῦ BH] τὸ ΒΗ D 

11 τοῦ ΒΗ] τὸ BH Ὁ 18 ὑπερβάλη D et corr. in ὑπερβάλλη C αὐτοῦ AB: 
αὐτὸ CD ἐὰν] ef CD τριπλασιάσομεν CD 19 γενομένου Ὁ E om. D 

19. 20 ὑπερβαλεῖ τὸ I’ βάρος om. B 21 ΓῚ in ras. 3 litt. A 21. 22 ὑπερβάλλῃ] 

corr. ex ὑπερβάλῃ C: ὑπερβάλῃ Ὁ 22. τοῦ] to CD τριπλασιασϑὲν Cb 32 τὸ 

τρίτον] tod 7 Ὁ 33 tt Db: τὸ AB 34 οὕτω BD 
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aa 

> 

πρὸς τὸ BZ μέγεϑος" δυνατὸν yap ἀπὸ τοῦ ἀπείρου ὁσονοῦν ἀφελεῖν: tob- 100a 
τῶν γενομένων ἔσται σύμμετρα χαὶ τὰ μεγέϑη χαὶ τὰ βάρη, χαὶ τὰ ὡς 
ἐπὶ συμμέτρων αὐτῶν ἀδύνατα ἀχολουϑήσει, χαὶ οὐχ ἔσται ypela τῆς τῶν 15 

ἀσυμμέτρων ὑποθέσεως: τὸ γὰρ τοῦ BZ βάρος ἴσον ἔσται τῷ I βάρει, 
5 ὅπερ ἦν τοῦ ἀπείρους xdy μεῖζόν τι τοῦ ΒΖ ἀφέλωμεν ἀπὸ τοῦ ἀπείρου 

υξγέϑους, τὸ ἐχείνου βάρος πεπερασμένου μεγέϑους ὃν βάρος μεῖζον ἔσται 20 

τοῦ [Γ᾿ βάρους, ὅπερ τοῦ ἀπείρου μεγέϑους βάρος ἦν. ἐπειδὴ ὃὲ τῶν σω- 
ee 

udtwy τὰ μέν ἐστιν ὁμοιομερῇ, τὰ δὲ ἀνομοιομερῆ, ταὐτὸν ὃὲ εἰπεῖν 
δι οἰ βτοΣ χαὶ Ἢ ἘΝ ann: οὐδ Ὶ 

‘ 

4 i 3>\ ~ μ᾿ / \ 

εν, φησιν. O00S TOUTO GLOLGEL TOS τὴν 

10 ἀπόδειξιν τὸ δμοιομερὲς λαβεῖν ἡ Nellie ὃ ἄπειρον: ἐπὶ γὰρ τῶν 
\ 

ἀνομοιομερῶν οὐ χατὰ τὸ μέγεϑος ἢ ἀναλογία Spates ἀλλὰ χατὰ 2% 

βάρος: τῷ γὰρ BA ἀπὸ τοῦ ΑΒ ἀπείρου οὐχέτι ἴσα ὁσαοῦν, ἀλλ 2 ἰσοβαρῆ 
ἀφελοῦμεν: τῆς γὰρ ἐν τῷ βάρει χρήζομεν ἀναλογίας, χαὶ δυνατὸν ἀπὸ 
τοῦ ἀπείρου χατὰ μέγεϑος ὁποσαοῦν ἰσοβαρῆ ea ἀφελεῖν, ποτὲ μὲν 

80 15 ἀφαιροῦντας τοῦ μεγέϑους τῶν λαμβανομένων χαὶ βραχύτερα τῶν πρόσϑεν 

εἰλημμένων λαμβάνοντας, ὅταν βαρύτερα τῇ συστάσει τὰ μέρη ἐχεῖνα τοῦ fe 

> , , v Ἀπ τον ΄ - ζ΄ο ~ > ΄ 
ἀπείρου τυγχάνῃ ὄντα, ποτὲ δὲ προστιϑέντας τῷ μεγέϑει τῶν ἀφαιρουμέ- 
voy χαὶ μείζονα αὖ τῶν πρθσῦεν ἀφαιροῦντας, ὅταν seen βαρεῖαν ἔχῃ τὴν 

ἐὰν 35 Mv ύστασιν ἐχεῖνα τοῦ ἀπ τ υ τὰ μέρη. ἐπ Bec jeit δὲ ἄξιον. μήποτε, 
μένον ὑποτεϑῇ τὸ τοῦ ἀπείρου βάρος, χἂν μὴ τὸ μέγεϑος τὸ ἄπει- 

ον ἐν τῇ ἀφαιρέσει καταναλίσχηται, τὸ βάρος τὸ Ter τος χατανα- 

ρος μεγέϑους, τουτέστι τοῦ BH, 

μεῖζον συνάγεσϑαι Papas ἥπερ τὸ τοῦ ἀπείρου. 6 ἐστι τὸ I ἀλλ᾽ εἰ 40 

ἴσχεται: δηλοῖ δὲ χαὶ τὸ τοῦ πεπ a 

\ τοῦτο, ἔσται μέγεϑος ἄπειρον τὸ περιλειφϑὲν μηδὲν ἔχον βάρος, ὅπερ χαὶ 

25 αὐτό ἐστιν ἀδύνατον ἔτι μᾶλλον. 

᾿ ig ΝΟ - ~ ~ a 

p. 273026 «στε δῆλον 2x τῶν εἰρημένων ἕως tod ex τῶνδε 

φανερόν. 45 

οὐχ ἔστι πεπερασμένον be cn ἢ xovgotys’ 6 γὰρ αὐτὸς ἐπ ἘΠΕ: 
- ” ΄ v ~ ΄ 

80 λόγος. εἰ οὖν ἀναγχη mol aBaag ἢ χουφότητα ies TOY σωμάτων" περὶ 
VAN τῶν OTe chy ἢ ὃ λό a+ 29 γπε τοῦ Σ πεπεηθσ- γὰρ τῶν ὑπὸ σελήνην νῦν όγος" ἐάν τι ἄπειρον ὑποτεϑῇ, ἣ πεπερασ 

»ν ν , Ἃ . . . 

μένον 7 ἄπειρον ἔχειν ae ἢ χουφότητα, i δέ, ὅτι τὸ πεπερασ- 5 
‘ 

> 

ἔγων ἀδύνατον. ἄπειρα ἄρα. εἰ τοίνυν TO ὅλως ἄπειρον εἶναι βάρος 7, ’ t ΣΙ | 

2 γινομένων Ὁ 4 ἀσυμμέτρων Db: συμμέτρων AB 5 ΒΖ] ZB corr. ex B D 

6 μεγέϑους dv βάρος] evan. A: add. mg. A? 7 ἐπειδὴ] émet/// A: mg. yp. ἐπειδὴ A? 

8 ταὐτὸ B 6° D 11 χατὰ (alt.)] κατὰ τὸ Ὁ 12 ἰσοβαρεῖ A, sed corr. 

14 μεγέϑη] e corr. Ὁ 15 βραχύτερα] βαρύτερα Ὁ 10 ὅταν] ὅτε D 11 τυγ- 

χάνει Ὁ 11. 18 ἀφαιρεϑέντων Β 18 μείζονα Db: μεῖζον AB αὖ τῶν scripsi: 

αὐτῶν ABD ἔχει Β 20 τὸ τοῦ K: τοῦ ABD 22 τὸ om. Ὁ 23 ὅ 

Db: om. AB 24 περιληφϑὲν Ὁ 31 ὑποτεθῇ} ὑ- evan. A 32 ἔχειν βάρος 
CDb: βάρος ἔχειν A: βάρος ἔχον B ἢ κουφότητα AB: om. CDb τὸ om. CD 

ὃ9 ἄπειρα ABC: ἄπειρον Db 
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, 8 wv , ? ~ 

χουφότητα ἀδύνατον δειχθῇ, δῆλον, ὅτι χαὶ τὸ ἄπειρόν τι εἶναι σῶμα 100» 

Rivera, as τὸ δεῖξαι οὖν, ὅτι ἀδύνατον ἄπειρον εἶναι βάρος. παρασχευ- 
a 

ὶ 

αὕεται “al δηλονότι διὰ τὰ αὐτὰ χαὶ χουφότητα. ἢ j 

, . , ‘ , ~ ΄ 

p. 273030 Εἰ γὰρ τὸ τοσόνδε βάρος τὴν τοσήνδε ἕως τοῦ ἔν τινι 
΄ ΓΖ ‘ 

τ πεπερασμενῷ YPOVW. 

Ω ’ Ὁ ὦ o InN ἢ Vv δ Ω.,., ΄ ν᾿ la " 

Προϑέμενος δεῖξαι. ὅτι ἀδύνατον ἄπειρον εἶναι βάρος, τρία τινὰ χρή- 15 
- ate ‘ 5 fn > , ~ , 

σιμα πρὸς THY ἀπόδειξιν προλαμβάνει οἷον ἀξιώματα: πρῶτον μέν, ὅτι 
ω τω -" - at, ὦ - 

δυοῖν βαρῶν ὄντων τοῦ μὲν πο μοΣ τοῦ ὃὲ μείζονος. ὃ λέγει τοσοῦ- 
\ Vv \ \ ~e Vv \ vy 

tov χαὶ ἔτι" τὸ γὰρ μεῖζον ἔχει τὸ ἔλαττον χαὶ ἔτι ἄλλο τι πρὸς τούτῳ" 

& 10 τούτων οὖν τῶν βαρῶν τὸ μεῖζον τὴν αὐτὴν διάστασιν ἐν ἐλάττονι χρόνῳ 2 
~ » Vs a . 5 , ~ 

χινεῖται ἥπερ τὸ ἔλαττον. δεύτερον δὲ προλαμβάνει τῷ προτέρῳ ἀχόλου- 
€ “ \ ΄ \ i ΄ ‘ > , "» ΄ σ» " ᾿ 

Dov, ὅτι τὰ βάρη χαὶ ot χρόνοι τὴν ἀναλογίαν ἀνάπαλιν ἕξουσιν. ἂν γὰρ 
\ --- A , ce ΄ὔ΄ a, ~ 2) ie ΄ " , = 5 ? τὴν -- 

τὸ μεῖζον βάρος διπλάσιον ἢ τοῦ ἐλάττονος, ὁ χρόνος, ἐν ᾧ τὸ μεῖζον 
, ΄ - Vv ~ ΄ ‘8 b) . 

διάστημά τι χινεῖται, ἥμισυς ἔσται τοῦ χρόνου, ἐν ᾧ τὸ ἔλαττον τὸ αὐτὸ 2% 
xn ΄ ~ 7 ca ἈΝ “s or , ’ ΄ 

15 διάστημα χινεῖται" εἰ οὖν, οὗ μὲν ὁ χρόνος ἥμισυς, τούτου τὸ βάρος διπλά- 
-" ΄ fe c Ὁ “κῃ. ΄ > ΄ 

σιον, οὗ δὲ τὸ βάρος ἥμισυ, τούτου ὃ χρόνος διπλάσιος, εἰχότως ἀνάπαλιν 
5 ε ΄ ~ ΄ , , ΄ 

ἔ αλογίαν of χρόνοι τοῖς βάρεσι λέγονται. τρίτον προλαμβάνει, 

ὅτι τὸ πεπερασμένον es πᾶσαν πεπερασμένην διάστασιν ἐν Ἐεπερααμε ήταν 

δίεισιν χρόνῳ. ἐδείχϑη 7 (4p ἐν τῇ Φυσιχῇ ἀχροάσει, ὅτι οὐδὲν πεπερασμένον 
΄ 

20 πεπερασμένην διάστασιν ἐν ἀπείρῳ distor χρόνῳ. χρησιμεύει δὲ τοῦτο πρὸς 
~ 

\ a ~-F σ ~ f \ ΄ > “δ᾽ X ΄ ΄ \ 

TO OELCHL, OTL TAS χρόνος. χαὶ ὁ ὃν ῳ το βραχύτατον βάρος THY i beck 

\ as ᾿ εἶ ΄ >] ὃ X , Ὁ - ΄ = 

δίεισι διάστασιν. χαὶ ὃ ἐν ᾧ τὸ πολλαπλάσιον αὐτοῦ βάρος τὸ αὐτὸ δια- 3 

o- TT PUSILE ἔγην ET 
ἐῶ ᾿στημα eae λόγον ἔχουσι πρὸς ἀλλήλους" εἰ γὰρ τ 

Ul 

if πϑ 
ῷ o Φ σι a τε δὶ ῷ ὃ 

΄ , 5 

περασμένην διάστασιν ἐν ἀπείρῳ διεξήει χρόνῳ, οὐχ ἂν ἣν 
, 

ία 
~ 4 Σ ~ 

95 Tle τῶν 1 a πρὸς ἀλλήλους Novos, x χαὶ ἀναλογία, ᾧ χρῆται πρὸς τὴν 
q 1 i ‘ ΠῚ ry i 

Ev. ὅτι O& πᾶν πεπερασμένον βάρος πᾶσαν πεπ oe σμένην διάστασιν ἐν 

πεπερασμένῳ δίεισι χρόνῳ, δῆλον" ὌΝ γὰρ Boney τι τῆς διαστάσεως πε- 40 
ay al ‘ σ 

περασμένον τι βάρος ἐν πεπερασμένῳ δίεισι maces ὀσδπλασεων ἐστὶν ἢ ὅλη 
> τς . “ 

διάστασις τοῦ μορίου, τοσαυταπλασίων χαὶ ὃ χρύνος ἔσται, ἐν ᾧ τὴν ὅλην 
as ~ 5 i of 7 , “Ὁ 

90 GLELGL, TOD ἐν ᾧ τὸ WENOG 
. ΄ > ~ 

90 NS. προσχρῆται ὃς “OL ἐχείνῳ πολλᾶχις ἐνταῦϑα, 

be] ~ > g/d ~ ENA ic > , » 

περ EV τῇ ia ἀποδεόειχται. τῷ αδυνατον εἰναι ἐν πεπερασμένῳ 45 

χρόνῳ ἄπειρον διελϑεῖν. χρονᾳ 

ρ. 214«.85 ᾿Ανάγχη ἄρα ἐχ τούτων ἕως τοῦ ἀλλὰ ἀδύνατον. 1011 

~ 5 w ~ a. , 

[lonsyomusvos τοῖς εἰρημένοις διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς ὃεί- XP! ii | Ἰωγ 

2 ἄπειρον] postea ins. C1: om. ABD (esse gravitatem infinitam Ὁ) 8 δυεῖν Ὁ 

11 ἤπερ Db: ἥνπερ ΑΒ προσλαμβάνει Db 14 τι om. D 19. χρόνῳ δίεισι 

ΒΟ) Φυσιχῇ}] 283432 οὐδὲν Db: οὐδὲ AB 20 χρησιμεύει] χρήσιμον Β 

21 6 om. Β 22 6 om. B 26 διάστασιν πεπερασμένην D 29 tosauto- 

πλασίων B 31 Φυσιχῇ)] Z 2. 23845 τῷ] τὸ B 
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σ 5 Vv Vv ΄ > \ v Γ᾿ 5 a 

χγυσιν, ὅτι οὐχ ἔστιν ἄπειρον βάρος" εἰ γὰρ ety, συμβήσεται ex τῶν xet- 1011 
~ “ ~ o ὙΝ 7 - \ 

μένων χαὶ χινεῖσϑαι αὐτὸ χαὶ un χινεῖσϑαι, ὅπερ ἀδύνατον. χινεῖσϑαι μὲν ὁ 
> ~ a ‘ ~ ~ "» ron 

γὰρ ἀναγχαῖον αὐτὸ διὰ τὸ πρῶτον τῶν ἀξιωϑέντων: εἰ γὰρ τὸ τοσόνδε 
΄ 3 ~ ~ , ~ La \ v 

βάρος τὴν τοσήνδε ἐν τῷ τοσῷδε χρόνῳ χινεῖται. τὸ δὲ τοσόνδε χαὶ ἔτι 

τὴν αὐτὴν ἐν ἐλάττονι, τὸ δὲ ἄπειρον βάρος τοσόνὸξ χαὶ ἔτι ἐστί, δῆλον, 10 
σ ΄ > > ΄ ΄ ΄ 2h > 5 \ ΜΝ Q~ 

ὅτι χινηϑήσεται ἐν ἐλάττονι χρόνῳ. παλιν δὲ οὐ δυνατὸν αὐτὸ χινηϑῆναι, 
Ὁ ἡ - ΄ a > ΄ Vv \ ests) \ a pee. \ ΄ 

διότι χεῖται μέν, ἣν ἀναλογίαν ἔχει πρὸς ἄλληλα τὰ βάρη τὰ χινούμενα 
, ) , Vv ‘ , sy 75 ] 

τὸ αὐτὸ διάστημα, ταύτην ἀνάπαλιν Εχβυμστ χρόνους πρὸς ἀλλήλους, ἐν 
ois Exdtepov τῶν βαρῶν ἐχινεῖτο, χαὶ ἣν οἵ χρόνοι δηλονότι, ταύτην ἀνά- 15 

, A >I 

παλιν τὰ βάρη. παντὸς δὲ χρόνου πεπερασμένου πρὸς πεπερασμένην 
\ va 2) ie Ἢ \ Loosen) \ 

ν 0 χρόνος. Sv ῳ TO βάρος τὸ τησονὸξς χαὶ ETL, C2 εἰ 
~ 

ὕ’ Ἀ > Yn , a“ wv , , 

τουτέστι TO ἄπειρον. ἐλάττων ὧν ἄλλου Χθυνου πεπερασμένος ἐστί, 
~ > \ \ , | ae 

(ρύόνου πρὸς τῶν YOOVOY ἔσται λό: (9S TOU EAATTOVOS 20 7= @- τ ἘΞ 
᾿ π᾿ o ~ 

δῆλον. ὅτι τοῦ 
\ \ lie ΄ . ὌΝ 

πρὸς τὸν μείζονα πεπερασμένου πρὸς TET τερασμένον, τοῦ δὲ βάρους τοῦ 
ως v ΄ ~ 5 

τοσοῦδε UAL ἔτι, τουτέστι τοῦ ἀπείρου. πρὸς τὸ TET τερασμένην βάρος οὐδείς 
΄ > ’ ᾿ so 5 ~ 

ἐστι λόγος" ἀλλὰ μὴν ἀνάγχη τὴν αὑτὴν εἶναι ἀναλογίαν χατὰ τὸ ἀνάπαλιν 
“ον ΄ ΄ \ b>) ~ 

! ἔν te τοῖς βάρεσι tois τὸ αὐτὸ διάστημα χινουμένοις χαὶ ἐν τοῖς χρό- 3 
cr 23_\ 5 ΄ ree 2 = De \ » Ω.2 \ ; 

νοις: ὥστε οὐδεὶς χρόνος ἐστίν, Ev ᾧ χεχίνηται τὸ ἄπειρον βάρος τὴν πε- 

περασμένην διάστασιν: ὥστε οὐδὲ χεχίνηται" πᾶν γὰρ τὸ χινούμενον ἐν 
A450 Ἃ Ἃ \ 5 4 ἊΝ 5 5 , ¢ 4 C , 

χρόνῳ OSOELKTAL χινούμενον. χαν WY τὴν αὐτὴν 0c ἀναλογίαν ὑποῦηται 

~ ~ ~ ΄ 4 5 , 

τις τῶν te βαρῶν χαὶ τῶν χρύνων χατὰ τὸ ἀνάπαλιν. μόνον: GE πεπερασ- 80 
΄ \ , o bd > ~ ΕΣ > > > 

ugvovs τοὺς χρόνους, χαὶ οὕτως ἔσται τις αὐτῶν λόγος. τὸ Be τὰ, ast 
> 5 ΄ ζ΄ > 7 σ Ἂ PN \ 

ἐν ἐλάττονι προσεῦηχεν δειχνύς, ὅτι, χᾶν ἐπὶ TO Aver ον προχόπτῃ ὃ χρό- 
v \ ε "» , ἣν τ 3 >i Pa any wa aN Vv 

γος, ἔσται μὲν ἣ ἀναλογία ἀεὶ ἐν ἐλάττονι, ἐλάχιστος δὲ οὐχ ἔστι sae 
7 AN \ » = Zz \ A 5) >? » aM ae > = la \ ax? ox 

οὐδὲ yap ἄλλο τι τῶν συνεχῶν διὰ τὸ ex ἄπειρον εἶναι διαιρετά. καὶ εἰ Bi 
- ΄ ᾿Ν δ > » + ~ ΄ > 

ἦν δέ, φησίν, ἐλάχιστ ς χρόνος, οὐδὲν ἂν ἦν ὄφελος τοῖς οἰομένοις ἐν 

αὐτῷ χινεῖσϑαι τὸ ἄπειρον βάρος χαὶ χατὰ τοῦτο διαφεύγειν τὸν λόγον τὸν 
Vy 

ἀπὸ τῆς ἀναλογίας ἐλεγχον. ὑποϑέμενος οὖν ἐλάχιστον εἶναι χρόνον χαὶ 
wv , 3A ΄ { ΕῚ 

ἐν αὐτῷ χινεῖσϑαι τὸ ἄπειρον βάρος δείχνυσί τι ἀδύνατον Exouevov χαὶ 40 
cr , wv ’ ~ 

οὕτως τὸ ἐν ἴσῳ χρύῳ τὴν ἴσην διάστασιν χινεῖσϑαι τὸ ἄπειρον βάρος τῷ 

τῷ χρύνῳ χεχινὴς- ὧν ~ 2 

"es 

πεπερασυένῳ. εστω γὰρ 7 ἄπειρος βαρύτης ε εν τῷ 
, ΄ ΄ a~y -“ v >, 

μένη διάστημα tt’ δῆλον, ὅτι Ter τερασμένον ἔσται τοῦτο: οὐ γὰρ οἷόν τε 
~ , . ~ Ἢ: ww < 

ἐν τῷ πεπερασμένῳ χρόνῳ χαὶ μάλιστα ει ἐλαχίστῳ χινηϑῆναί τι amet 4 
> » be Cs v4 Ἃ / HN ΄ 

pov OLAOTY UE, οὐτ dv TETEPAGUWLEVOV οὔτ᾽ αν αἀπξιρὴν ἡ τὸ AULVOVILEVOV" SY 
, ~ ~ 

χρόνῳ Cnn ῊΒ παι τὸ μέρος τοῦ ἀπείρου διαστήματος; τοῦ 1010 
, 34 4 5 \ xy ~ ~ ‘ , 

\AYLOTOV SAATTWY οὐχ εστιν. ἔπει οὖν χεῖται ἐν τοις περὶ χινησεως 

~ ΄ ΄ - > 7 > 
TAY TO TETEPASILEVOV βάρος πασᾶν πεπέὲερ γασυένην OLAGTAGLY EV πεπερᾶσ- 

t γὰρ τὸ] εἶτα B 4 τῷ -ἐν (5) om. D 6 οὐ om. Ὁ μὴ χινηϑῆναι 

oD 11 τὸ (alt.)] e corr. C: om. B 12 πεπερασμένος BC: ance raneeh 

14 μείζω B 25 διαιρετά] Db: Statpet/// A: ated B 28 ἀπὸ 

bis D ρόνον εἶναι D 91 ἐλαχίστῳ om. B 92 τι Db: om. AB ( αχίστε 
ὃ. 84 διάστημα ἄπειρον D 36 ἔλαττον B χεῖται Db: corr. ex χινεῖται A: χινεῖ- 
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μένῳ χρύνῳ διιέναι. δῆλον, ὅτι χαὶ ταύτην τὴν ποπεραδμένην διάστασιν, 101ν 
ἣ ἣν τὸ ἄπειρον ἐν ἐλαχίστῳ χρόνῳ χεκίνηται, πεπερασμένον τι βάρος ἐν πε- 

περασμένῳ χινηϑήσεται χρύνῳ. τοῦ αὐτοῦ οὖν ὄντος διαστήματος. ὡς 
vi ΓΝ , \ syy 7 - 2 , r v a ~ 

ἔχουσιν ol χρόνοι πρὸς ἀλλήλους ὅ τε sc ἐν ᾧ τὸ Gaelpor ἐχινεῖτο 

βάρος, χαὶ 6 πεῖ περασμένος, ἐν ᾧ τὸ πεπερασμένον. οὕτως ἔχουσι χαὶ τὰ 

χινούμενα βάρη πρὸς ἄλληλα, ὑπ ἀδύνατον: οὐδεὶς γὰρ λόγος ἐστί τοῦ 
\ . ἀπείρου πρὸς τὸ πε περαδμενον. αὐτὸς δὲ οὐ τοῦτο τὸ ἄτοπον ἐπήγαγεν, 

ἀλλὰ τὸ ἐν ἴσῳ χρόνῳ τὴν ἴσην χινεῖσϑαι τὸ ἄπειρον τῷ πεπερασμένῳ. 
v Vi, τ σ . ‘eh Se ? \ 

λέγει οὖν, ὅτι οὐδὲ τὸ ὑποϑέσϑαι χρόνον ἐλάχιστον, ἐν w τὸ ἄπειρον βά- τ 
ρος τὴν πεπερασμένην διάστασιν χινεῖται, ἐχφεύγει τὴν ἀτοπίαν- ἐλήφϑη j 

{ap (ἀντὶ tod ληφϑείη yap) ἂν ἄλλο τι πε περδαμεναν μέγεϑος τὴν αὖ- 

τὴν διάστασιν ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ χινούμενον ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ ὃν 

πρὸς ἕτερόν τι μεῖζον ἑαυτοῦ βάρος τῷ τοῦ ἐλαχίστου χρόνου, ἐν ᾧ τὸ 
ἄπειρον βάρος ἐχινεῖτο, πρὸς τὸν χρόνον τὸν μείζονα τοῦ ἐλαχίστου, ἐν ᾧ 
τὸ ἔλαττον τῶν πεπερασμένων βαρῶν ἐχινεῖτο: ἀνάπαλιν γὰρ ἔχει τὰ βάρη 

πρὸς τοὺς χρόνους, ὡς εἴρηται: ἐν ἴσῳ ἄρα χρόνῳ, μᾶλλον δὲ ἐν τῷ 
αὐτῷ τῷ ἐλα obese τό τε ἄπειρον βάρος χινηϑήσεται χαὶ τῶν ληφϑέντων 
Tet e ae DNs εἶπεν aan Ps ΓΑ ὃ ῳ aa \ πεπερασμένων τὸ μεῖζον. ἢ ἀχριβέστερον αὐτὸς εἶπεν τὸ ἐλήφϑη; ἐὰν γὰρ 
nn εϑῇῷ τὸ ἄπειρον ἐν oe τὰ τὶ χινούμενον, αὐτῷ τούτῳ ἄλλο ἄν 
τι πεπερασμένον βάρος τούτον ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ πρὸς ἕτερον μεῖζον, ἐν ᾧ 
τὸ ἄπειρον: εἰ γὰρ χαὶ τὸ μεῖζον ἐν τῷ ἐλαχίστῳ χρόνῳ ἐχινεῖτο, διότι, 
ὡς ἔχει ὃ χρόνος ὃ μείζων πρὸ 

\ 2 ΄ ed εἶ ¥ ~ ς τὸν ἐλάχιστον, οὕτως τὸ ἔλαττον τῶν 
πεπερασμένων μεγεθῶν τὸ ἐν τῷ μείζονι χρόνῳ χινούμενον πρὸς τὸ μεῖ- 
ΑΝ ΣΡ ae ere δον Τὶ στὸ ΞΕ ἜΝ ΕΣΝ 
Cov TO EV τῶ - \AY LOT , χινειταὶ OE XAL TO απξειρὴν βάρος ev τῷ ελαχ!ι- 

Vv Ἁ Ὑ' / ’ 

ot, δῆλον, ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ ἔσται τὸ ἔλαττον πεπερασμένον πρός 
τε τὸ μεῖζον χαὶ τὸ ἄπειρον. χαί ἐστι μὲν χαὶ αὐτὸ ἄτοπον τὸ εἶναι 

λόγον Ἐπ τοῦτες πρὸς ἄπειρον. 6 δὲ τὸ ἕτερον ἐπήγαγε τὸ ἐν ἴσῳ oe (ass 
Χ 

χινεῖσϑαι τὴν ἴσην διάστασιν τὸ ἄπει ον χαὶι τὸ πεπερασ ένον. ἔα δέ ἰ | ’ 

φησὶν ᾿Αλέξανδρος, ἐπὶ τῆς πεπερασμένης διαστάσεως τὰ μόρια αὐτῆς λα- 40 

0 

10 

35 

30 βόντα λέγειν, ὅτι ταῦτα ἐν ἐλάττονι tod ἐλαχίστου χρόνῳ χινηϑήσεται ἢ 

ἄπειρος βαρύτης: ἀλλ οὐχ ἔστι τοῦ ἐλαχίστου ἐλάττων: ὥστε ἣ οὐχ ἔστιν 
ἐλάχιστος χρόνος, ἥ, εἰ ἔστιν, ἐν τῷ ἐλαχίστῳ χρόνῳ ἐλάχιστον διά- 

Aeon QS. 3 s ᾳ \ \ > , \ \ v , = 

στημα, τὸ αὐτὸ δηλονότι: Ev yap τὸ ἐλάχιστον: χαὶ τὸ ἄπειρον βάρος 45 

χαὶ τὸ πεπερασμένον χαὶ πάντα τὰ ἀνισοβαρῇ | χινηϑήσεται’ ὅπερ ἐστὶν 1025 

35 ἀτοπώτατον: ἰσοταχῆ γὰρ οὕτως ἔσται τὰ πάμπολυ ἀλλήλων χατὰ τὰς | 

ῥοπὰς διαφέροντα χαὶ ἢ ἄπειρος βαρύτης τῇ πεπερασμένῃ. ὃ γὰρ τὸ 
΄ ~ “» ΄ ΄ - x ~ > a 

ἧττον βάρος ἐν τῷ ἐλαχίστῳ χεχίνηται χρόνῳ, τοῦτο τὸ βαρύτερον ἣ οὐ ὅ 

5 οὕτως Db: om. AB 7 τοῦτο Db: τούτου AB 9 λέγει οὖν] λέγων οὕτως Ὁ 

19. χρόνου Db: χρόνῳ AB 11 χαὶ b: om. ABD ληφϑέντων D: ληφϑέντων τῶν 

ΑΒ 18 εἶπε BD 20 μείζωνι A 29 τὰ] τὸ Β 90 χρόνῳ ΑΒ: χρόνου D 
31 οὐχ ἔστι Db: ov//////// A: οὐ peta Β ἐλάττων AB: ἔλαττον D 32 el 

om. D 35 πάμπολλα B 36 ῥοπὰς Db: διαφορὰς ῥοπὰς Α: φορὰς Β 
ἢ 

το om. Ὁ 
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΄ μ.] 5» »} , «ΟΣ Ἃ > 2 2% , ~ > ΄ ς 

χινηϑήσεται ἣ οὐχ ἐν χρόνῳ χινηϑήσεται ἣ οὐχ ἐν ἐλάττονι τοῦ ἐλαχί- 102 
~ Ν ~ δι, \ 

στου" οὐ γὰρ ἔστι τοῦ ἐλαχίστου ἔλαττον" ef ὃὲ ταῦτα ἀδύνατα, xal αὐτὸ 
(5 

ἐν τῷ ἐλαχίστῳ χινηϑήσεται. λέγει δὲ ὁ ᾿Αλέξανδρος, ὅτι ταύτην ἐποιή- 
σατο τὴν ἀπόδειξιν τῷ τρίτῳ τῶν προαξιωϑέντων χρησάμενος τῷ τὸ πε- 10 - 

ὃ περασμένον βάρος ἅπασαν πεπερασμένην ἐν χρόνῳ διεξιέναι πεπερασμένῳ. ϊ | t t 

Qo 

‘ 

χαὶ 7 λέξις, φησίν, οὕτως ἂν ἔχοι τὸ κατάλληλον: ἄλλο γὰρ ἂν πεπερασ- 
\ Z 2) Se Sora oe εν ee ans ar πὰ ~e Diet an τ υξνον ἘΠ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ ὧν πρὸς ἕτερον μεῖζον, ἐν ᾧ πρὸς τὸ 

~ 

ἜΝ αὐτὸ τοῦτο. 

4 , ΄ » v 
Ρ. 274013 ᾿Αλλὰ μὴν ἀνάγκη ye ἕως τοῦ ἀδύνατον ἄρα ἄπειρον 

Ύ ΄ 

10 εἶναι βάρος. 

Εἰπὼν ὡς ἐξ που εσείος Tivos τὸ “᾿ἄλλο γὰρ ἄν τι πεπερασμένον ἐλήφ- ὕ 
\ 2 2 > he \ \ τὸ ἐν τῷ ἐλαχίστῳ χρόνῳ χινούμενον, ἐν ᾧ χαὶ τὸ ἄπειρον, εἴπερ 30 ᾿ ᾿ ? ‘ ‘ 

ὅλως ὑποτεϑῇ τις ΠῚ εἶναι χρόνος, νῦν προστίϑησιν, ὅτι χαὶ ἀνάγχη- 
εἴπερ τὸ ἄπειρον βάρος εἴτε ἐν ἐλαχίστῳ εἴτε ἐν ὁπηλιχῳοῦν ὑποτεθῇ πε- SULTS πειρ ene S SY ελᾶάχιστῳ ELTE εξ πὴ vO TOTEUT) πε 

15 περασμένῳ πεπερασμένον διάστημα κινούμενον, xal ἄλλο ἐν τῷ αὐτῷ 

χρόνῳ πεπερασμένον βάρος πεπερασμένην διάστασιν χινεῖσϑαι. τοῦ οὖν 90 

χρόνου τοῦ αὐτοῦ ὄντος ἔσται, ὡς 7 πεπερασμένη διάστασις. ne χινεῖται 
, > 4 

τὸ πεπερασμένον βάρος ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ, πρὸς THY πεπερασμένην διά- 

στασιν, ἣν χινεῖται τὸ metpov βάρος, οὕτως τὸ πεπερασμένον βάρος πρὸς 
a \ > a) c ἊΝ τὺ», ΄ > \ > 

20 τὸ ἄπειρον βάρος. εἰ δ᾽, ὁσαπλάσιόν ἐστι τὸ διάστημα, ὃ χινεῖται τὸ πε- 30 
~ ΄ a » ~ ~ 

Rea βάρος, τοῦ διαστήματος. ὃ χινεῖται τὸ ἄπειρον ἐν τῷ αὐτῷ 
, Ξ ΠΝ ὯΝ Ae ona ee , χρόνῳ, τοσαυταπλάσιον τοῦ πεπερασμένου βάρους ἐλήφϑη βάρος. τοῦτό τε 

» ~ 5 ΄ ΄ 

ὃ ἄπειρον ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ τὴν αὐτὴν διάστασιν χινηϑήσονται. εἰ χαὶ aA 

ΣΝ ΟΝ Th AACE —ANC th areqre 4 ee ἈΝ of 
Ων αδύ VATOV λόγον ξχξιν tO ἀπείρὴῶν TAGS τὸ πεΈϊ TEPAGUSVOYV , POVVATOY OF 35 

bo or x 

“8 

> , » +. 

τὸ ἐν ἴσῳ χρόνῳ τὴν αὐτὴν διάστασιν χινεῖσϑαι τὰ ἄνισα, ἀδύνατον 
΄ , , ΄ 5 ~ . 

ἄπειρον εἶναι βάρος. ὁ ὃὲ ἐλάχιστος χρόνος εἰς τὸν ὁπηλιχονοῦν μεταληφ- 
> I> Vets χαϑολιχωτέραν ἐποίησε τὴν ἀπόδειξιν. 

p. 214111 Ὁμοίως δὲ χαὶ χουφότητα ἕως τοῦ χαὶ χουφότητα 
ἀδύνατον. 

30 Τὰ ἐπὶ τῆς βαρύτητος εἰρημένα χαὶ ἐπὶ τῆς χουφότητος ἁρμόσει λέ- 40 
yew ἀντὶ τῆς ἐπὶ τὸ χάτω χινήσεως τὴν ἐπὶ τὸ ἄνω μεταλαμβανόντων 

eet et οὖν μήτε pee υήτε χουφότητ ἐς εἰσιν ἄπειροι, οὐδ᾽ ἂν 

τὰ βάρος ἣ χουφότητα ἔχοντα σώματα ἄπειρα ἂν εἴη" τοῦτο γὰρ ἤδη δέ- 

ὄειχται. 

5 πεπερασμένῳ] πεπερασμένα Β 11 ἄλλο γὰρ] ἄλλογον B 14 ἐν (alt.) Ab: om. BD 
15 χινούμενον διάστημα Ὁ τῷ αὐτῷ b: corr. ex τῷ αὐτοῦ D!: τούτῳ AB 10 οὗν] 

μὲν οὖν Β 19 οὕτως A: οὕτω BCD τὸ CD: om. ΑΒ 20 δ᾽ ΑΒ: δὲ D 

20. 21 τὸ πεπερασμένον --- κινεῖται (21) om. b πεπερασμένον] immo ἄπειρον 21 δια- 

στήματος ὃ χινεῖται] in ras. Ὁ 25 ἄπειρον] immo πεπερασμένον 27 ἐπὶ (pr.) Ὁ: 

ἀπὸ ΑΒ 89 εἴη D: εἶναι AB ἤδη om. D 

Comment. Arist. VII Simpl. de Caelo. 1 



a 

226 SIMPLICII IN L. DE CAELO 16 [Arist. p. 274919, 24] 

oq, » - - > 

p. 274019 Ott μὲν οὖν ἄπειρον οὐχ ἔστι σῶμα ἕως tod ἀλλὰ 102b 
χαὶ νῦν ἄλλον τρόπον. 

Δείξας, ὅτι οὐδὲν τῶν ἁπλῶν ἐμισ α cs et ἐστι τῷ μεγέϑει" 
‘ 

, ’ Α 4 

a βαρέα μὲν τὰ 5 pos ἔχον τι μήτε κοδφόξητα, ταῦτα δ᾽ ἦν i ὑπὸ a 
ὶ 4 wv ὟΝ ἐπὶ τὸ χάτω φερόμενα, {7 χαὶ ὕδωρ, χοῦφα δὲ τὰ ἐπ 

TOp* πεπὶ τερᾶσμέ ἔγνων δὲ zat ἀριϑμὸν πρότερον δειχϑέν των τῶν ἁπλῶν σω- 
μάτων: πέντε γὰρ ἐδείχϑη τὰ πάντα, τρία κατὰ τὴν εἰς «δύο τὸ βαρὺ χαὶ 10 

τὸ χοῦφον τῶν ὑπὸ σελήνην συναίρεσιν᾽ δείχϑεντος be χαὶ νῦν ἑχάστου 

10 τούτων χατὰ τὸ μέγεϑος πεπερασμένου δῆλον, ὅτι οὐδὲ σύνϑετόν ἐστι τι 

ἄπειρον σῶμα. ϑαρρῶν οὖν συνεπεράνατο δῆλον εἶναι λέγων διὰ τῆς τῶν 

χατὰ μέρος ϑεωρίας, τουτέστι διὰ ie xa)’ ἕχαστον τῶν ἁπλῶν, ὅτι οὐχ 15 

ἔστιν ἄπειρον σῶμα οὔτε ἁπλοῦν οὔτε σύνϑετον. ἐπειδὴ δὲ ἐπιστ Ne 
τερός ἐστιν ὁ διὰ τῶν χαϑόλου τρόπος τῆς ἀποδείξεως ἤπερ ὁ διὰ τῶν 

15 χατὰ μέρος. προϑέμενος χαὶ χαϑόλου δεῖξαι, ὅτι οὐχ ἔστιν ἄπειρον σῶμα 
χατὰ eae ΠΟ ΙΓ scliins πρῶτον ἡμᾶς τῶν ἐν τῷ τρίτῳ τῆς Φυσιχῆς 2 

> 
‘ 

ἀχροάσξεω ἔστιν ἄπειρον 
σ Ἁ 

σῶμα. ἵνα μὴ 

ὧν 

or 3 

o ὃν 
oO = A= 2 a € x x 

rn R 

j=} oO. ΣΣ Ο ς [Ὁ ¢ ma x < Cc ἴῳ < < ξ < ~ Φ « = [Ὁ] ς x 

ὶς τ αὐτὰ λέγῃ" τότε ἄλλα προστίϑησιν χατ’ ἄλλην μέῦὑ- 
οὗον εἰλημμένα. χαλεῖ δὲ Bop! το τὰ τέσσαρα πρῶτα βιβλία τῆς 

es 20 Φυσιχῇς ἀχροάσεως, ὥσπερ τὰ λοιπὰ τέσσαρα περὶ χινήσεως ἐχάλει πρὸ 2 
57 σ Α v > ~ 

ὀλίγου λέγων “ahh ἐχεῖνό ye φανερόν, ὅτι ἀδύνατον τὴν ἄπειρον διελϑεῖν 

Ms ὧν 

< 

o7 < 

> > ~ 

πεπερασμένῳ pees ἐν ἀπείρῳ ἄρα: δέδειχται γὰρ τοῦτο πρότερον 
τοῖς περὶ χινήσεως᾽". 

= c \ >. “ > ΄ σ ~ \ ΄ 

p. 274224 Μετὰ δὲ ταῦτα ἐπισχεπτέον ἕως τοῦ μὴ μέντοι γε 

25 ἀπείρους. 

Os εἶ eas > ~ ~ \ > v ~ 
Προϑέμενος χαϑολιχὴν ἀπόδειξιν εἰπεῖν τοῦ μὴ εἶναι ἄπειρον σῶμα ᾿ 

~ > 4C \ Las δ ΄ ‘ > jx 

πρῶτον ἐχτίϑεται, περὶ ob μετὰ ταύτην τὴν ἀπόδειξιν προϑήσεται λέγειν 
ἀχολούϑως" τοῦτο δέ ἐστιν, εἰ πεπερασμένον ἐστὶ τὸ πᾶν σῶμα, ἄρα τοσ- 35 

οὗτον, ὥστε πλείονας εἶναι ὑπο bs, τουτέστι χόσμους, ἣ ἕνα: ὅσον γὰρ ᾿ 
80 ἐπὶ τῷ πεῖ περασμενοῦ εἶναι τὸ πᾶν σῶμα οὐδὲν χωλύει χαὶ ἄλλους ὁμοίους 

See 

εἶναι τῷ περὶ ἡμᾶς χόσμῳ, μὴ μέντοι ἀπείρους τὸ πλῆϑος: ἄπειρον γὰρ 

ἂν ἣν χαὶ τὸ πᾶν μέγεϑος. 

5 δὲ D 6 τὸ (pr.) BD: ta A 7 πεπερασμένων Db: πεπερασμεὲν cum ras. A: 

περασμένα B δὲ om. B zat BD: χατὰ seq. ras. A: xatd τὸν H 

8 δι κτλ] et tria Ὁ 10 οὐδὲ] οὐ B 18 οὔτε (pr.)] od B ἐπεὶ B 
18. 14 ἐπιστημονιχώτερον Β 10 τρίτῳ] cap. 4 sq. 18 ἵνα CDb: ἵνα δὲ ΑΒ 

te D: ef tunc Ὁ: om. AB ἄλλα Ὁ: ἀλλὰ ABD προτίϑησι Ὁ 19 τέσσαρα 

om. CD 20 τέσσαρα] ta τέσσαρα B 21 λέγων] 272428 διελϑεῖν thy ἄπει- 

pov D 26 προϊέμενος κτλ. om. D (usque ad p. 227,27) 
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p. 274228 Πρῶτον δ᾽ εἴπωμεν χαϑόλου περὶ tod ἀπείρου. 1090 

Χρὴ πρῶτον ὑπομνησϑῆναι τῶν ἐν τῷ 7 τῆς Φυσιχῆς ἀκροάσεως 4 

χαϑόλου δειχϑέντων περὶ τοῦ μὴ εἶναι σῶμα ἄπειρον, ἐπειδὴ χαὶ αὐτὸς 

ἐχείνων ἐμνημόνευσε, χαὶ οὕτως τὰ ἐνταῦϑα ἐπιχειρηϑέντα συνάψαι. δεί- 
δον 

5 χνυσι τοίνυν ἐν ἐχείνοις, ὅτι οὐδὲν σῶμα ἄπειρον, λογιχῶς μὲν ἐπιχειρῶν 

οὕτως: πᾶν σῶμα ἐπιπέδῳ ue σται. τὸ δὲ ἐπιπέδῳ ὡρισμένον οὐχ ἄπει- 45 

ρον φυσιχῶς δὲ ἀπὸ τοῦ τὰ στοιχεῖα Taek ee τὸν ἀριϑμὸν ὄντα 103a 

χατὰ τὸ μέγεϑος εἶναι πεπερασμένα" μήτε γὰρ πάντα ἄπειρα οἷόν τε εἶναι" 
> \ Ἃ Vv. \ »ν a σ 28 > ard \ >> few οὐ γὰρ dv εἴη πολλὰ ἄπειρα" μήτε ἕν τι ἐξ αὐτῶν: ef yap μέλλει σώζε- 

10 σϑαι καὶ γίνεσϑαί τι ἐξ ἀλλήλων, ἐξισάζειν ὡς δυνατὸν ἀνάγχη τὰς δυνά- 
> 

ι 
~ 5 ΄ » > ~ 

(StS αὐτῶν χαὶ ἀνάλογον ἔχειν" ει οὖν τοὺ ἀπείρου ἄπειρος 7 δύναμις, 5 

SN SQ. / 2 \ ~ \ \ οὐδεὶς GE λύγος soc: σοῦ oe πρὸς τὸ πεπερασμένον, δῆλον, ὅτι οὐχ 

Ἢ τι αὐτῶν ἄπειρον. εἰ οὖν τῶν ἁπλῶν “AL ὁ ἀριϑυὸς χαὶ τὸ μέγε- 
Π κυ; ' i 

΄ > ΄ 2F SLi ΄ 
ὕος πεπερασμένα ἐστί, δῆλον, ὅτι χαὶ τὸ μέγεϑος τὸ ἐξ αὐτῶν πεπέρανται. 

7 Σ > ? 5 ΦΧ ΄ μὰ , ς > es > 

15 GAN οὐδὲ ὑπόχειταί τι τοῖς στοιχείοις ἄπειρον μέγεϑος, ὡς ᾿Αναξίμανὸδρος 10 

ἔλεγεν χαὶ ᾿Αναξιμένης, ἐξ οὗ γίνονται’ ἣ γὰρ ἂν χαὶ φϑειρομένων εἰς 
αὐτὸ ἐγίνετο ἣ ἀνάλυσις. ἔτι εἰ παντὸς σώματος aero: οἰχεῖός ἐστι τό- 

δ ~ 

moc, εἰς Ov φέρεται χαὶ ἐν w μένει, τοῦ δὲ ἀπ πεί et 
> Ἃ " - » ὃ 

TOS, οὐχ ἂν ξίὴ σωμα ὑοῦ ἄπειρον. ετι 

(000 υή ἐστιν οἰχεῖος TO- 
X >> "Ἢ = 

ἃ οὐδὲν μᾶλλον χάτω 7 1s 
»ν , wv ’ Ὗ 

20 ἄνω οἰσϑήσεται τὸ ἄπειρον 7 μενεῖ ὁμοίως ἔχον ἐν: πᾶντο. τόπον. ἔτι 
ἀδύνατον ἄπειρα τῷ εἴδει διαφέροντα ἀλλήλων εἶναι τὰ στοιχεῖα" ἦσαν γὰρ 

/ n \ > ΄ > 4 Vs ~ \ 

ἂν χαὶ τόποι ἄπειροι ἀλλήλων διαφέροντες. ἔτι ἀπὸ τοῦ πάντα μὲν τὰ 
στοιχεῖα χατὰ φύσιν FH ἄνω ἣ χάτω χινεῖσϑαι, ἐν ὃὲ τῷ ἀπείρῳ μηδὲν 90 

εἶναι μήτε χάτω μήτε ἄνω. 

25 p.274230 ᾿Ανάγκη δὲ τὸ σῶμα πᾶν ἥτοι ἄπειρον εἶναι ἕως τοῦ 
δέδειχται γάρ, ὅτι οὔτε βάρος οὔτε κουφότης ἐστὶν ἄπειρος. 

~ ll ~ ~ BY 

Προϑέμενος χαὶ νῦν καϑόλου ζητῆσαι περὶ tod παντὸς σώματος. εἴτε 2 ϊ ) ἐπ ‘ = Ἶ 
ἄπειρόν ἐστιν εἴτε πεπερασμένον, ἐχ piineaeone προάγει τὸν λόγον λέγων 

~ ~ wv δ) / 

πᾶν σῶμα ἤτοι ἄπειρον εἶναι ἣ πεπερασμένον, ἵνα δείξας 
" ΄ ΄ ὯΝ τὰς ΄ 

80 μὴ ὃν ἄπει νι ον ὅτι πεπερασμένον ἐστίν: ἀντιφατιχὴ γάρ ἐστιν ἢ διαί- 

ι δὲ οὐχ ἄπειρον, ἄλλην πάλιν διαίρεσιν προσλαβὼν τὴν λέγουσαν" 30 3 Ἵν ! i 

Ou “ 

Ν᾿ 

εἰ ἄπειρόν ποῖ ἀνάγχη ἣ ἀνομοιομερὲς αὐτὸ εἶναι 7 ὅμοιομερ χαὶ 

αὕτη γὰρ ἄμεσος ἣ διαίρεσις: ἐξ ἀχολουϑίας ἀνασχευαστιχὸν προσγει τὸν 
l4 , Vv » ~ % 5 

λόγον: εἰ γὰρ ἀνάγχη μέν, εἰ ἔστιν ἄπειρον σῶμα, ἥτοι ὁμοιομερὲς αὐτὸ 

πρῶτον --- ἀπείρου addidi: ἀνάγκη δὲ τὸ σῶμα πᾶν post spat. 3 litt. AB: nullum lemma 

hie Ὁ (oportet autem) 2 ὑπομνησϑῆναι A: μεμνῆσϑαι B 1] cap. 5 4 οὕτως 

Α: οὕτω Β 5 οὐδὲν ΒΡ: οὐδὲ A 11 ἀπείρου Ab: om. B 16 ἔλεγεν Hb: 

ἔλεγον AB 19 οὐδὲν Bb: οὐδὲ A χάτω μᾶλλον B 21 προϑέμενος) hine 

rursus ine. D τοῦ om. B 90 ἐστί (pr.) B 32 7 (pr.) Bb: zat D: om. A 

153 
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‘ 

s > O~ , nd “Ὁ a~ 
εἶναι 7 ἀνομοιομερές. Gerythy 62, ὅτι οὐδέτερόν ἐστι τούτων ἄπειρον, δῆ- 1034 

wv , 5 ~ "» ~~, ao 

λον, ὅτι οὐδ᾽ ὅλως ἄπειρόν ἐστι. πρῶτον δὲ προϑέμενος δεῖξαι, ὅτι οὐχ 26 
"ν 

ἔστιν ἀνομοιομερές. διαιρετιχῷ χἀνταῦϑα χρῆται τῷ λέγοντι" εἰ ἀνομοιο- 
Ey /S Ἃ > pe Ms εἰδ ὥ 2 Ἃ Σ b] 3 > Ύ la ἢ, 

μερές, ἢ ἐκ πεπερασμένων «εἰδῶν ἐστιν ἢ “ἐξ ἀπείρων., εἰ οὖν" μήτε ἐξ 
, , 5 

ὃ ἀπείρων μήτε ἐχ πεπερασμένων, ve ὅτι οὐχ ἔστιν ἄνομοιο; μερές. ἀλλ᾽ 40 

συν (Ὁ ὅτι μὲν οὐχ ἐξ ἀπείρων τῷ πλήϑει χατ᾽ εἶδος διαφερόντων ἀνομηιομερές 

ἐστι τὸ ἄπειρον, δείχνυσθαί φησιν, εἴ τις ἐάσει μένειν τὰς πρώτας ὑποϑέ- 
/ δὲ id / \ > ~ A 

σεις" λέγει δὲ πρώτας ὑποϑέσεις tas ἐν ἀρχῇ προὔποτ τεείσας. εἰσὶ δὲ 
> ΄ Vv ~ s "" 

αὐται,. ὅτι πᾶν σῶμα φυσιχὸν χινῆσιν oye χατὰ τόπον ἀφ᾽ ξαυτοῦ. χα! 45 
- c “ ΄ - ΄ ‘ σ - ΄ » ΄ ΄ ~ ΄ 

10 ὅτι τρεῖς al ἁπλαῖ χινήσεις, χαὶ ὅτι τῶν ἁπλῶν σωμάτων ἁπλαῖ al χατὰ 
, σ , ~ ΄ - ΄ Σ 

φύσιν | χινήσεις, χαὶ ὅτι μία ἑχάστου τῶν ἁπλῶν 7 χατὰ φύσιν χίνησις 108ν 
΄ + , > ΄ ‘ Vv ~ id " ὦ ΄ 

ἁπλῇ" τούτων γὰρ χειμένων ἀνάγχη τὰ εἴδη τῶν ἁπλῶν σωμάτων πεπερασ- 
“ 

μένα εἶναι τῷ ἀριϑμῷ. εἰ γὰρ πάντα τὰ φυσιχὰ σώματα τὰ ἁπλᾶ χινή- 
2 ἘΦ 

σεις ἔχει χατὰ τόπον ἁπλᾶς μίαν ἕχαστον, αἱ GE ἅπλαϊ φυσιχαὶ χινήσεις ὅ 

15 πεπερασμέναι τῷ au τρεῖς yap ἅπασαι ἢ πέντε: al δὲ πεπερασμέναι 

χινήσεις πεπερασμένα τῷ εἴδει παρέχονται τὰ χινούμενα φυσιχῶς" εἰδο ποιοὶ 

γάρ εἰσιν αἱ φυσιχαὶ χινήσεις τῶν φυσιχῶν ον διότι ἣ φύσις ἀρχὴ 

χινήσεώς ἐστι τοῖς ἔχουσι" ταύταις γὰρ πρότερον χρησάμενος ταῖς ὑποϑέ- 10 

σεσιν ἔδειξεν, ὅτι τρία ἣ πέντε τὰ ἁπλᾶ σώματα ἐστι χαὶ οὔτε πλείονα 
20 οὔτε ἐλάττονα" χαὶ γὰρ ὃ ἀὴρ διαφέρει τοῦ πυρὸς χοῦφος μὲν ἀλλ᾽ οὐ 

᾿ , 
χηυφότατος ὑπάρχων, χαὶ τὸ τ: διαφέρει Gus γῆς βαρὺ μὲν GAR οὐ 

βαρύτατον ὑπάρχον, χαὶ οὕτως τὰ τρία πέντε Ἰεγόνασαιν: ὥστε, εἰ ἀνομοιο- 15 
> 4 

μερὲς ὑποτεϑείη τὸ ἄπειρον σῶμα, οὐχ ἔσται ἄπειρα τῷ εἴδει τὰ ἐξ ὧν 
\ 

, 9. 5 ἘΝ ΄, Ὁ 2. > ~ σύγχειται. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ πεπερασμένα δυνατὸν εἶναι xat εἶδος τὰ τοῦ 
> ~ \ W ΄ ~ ~ 5 , 

ἀνομοιομεροῦς ἀπείρου μόρια" εἰ γὰρ εἴη πεπερασμένα τῷ εἴδει, ἀνάγχη τῷ qn 

~ / wv > / > \ > Ψ 

ἕχαστον τῶν WOPLWY ATELPOY εἶναι χατὰ μέεγε evoc: εἰ γὰρ χατ εἶδος πεπε- 20 
“Ζ Ze ἢ ΝΠ Ὁ Vv ~ 
ἔνα Ἢ. χαὶ τὸ ὅλον ἔσται τῷ ἜΝΙ 

[4 \ / \ ~ 4C 

PUGUEVA, τὰ WOOLA XAL τῷ weyevet πεπερὰσ 
5 c ΄ δι > ν᾿ 7 

υεγέϑει TET TEPAGILE ἔγον. UTOXELTAL Oc ἄπειρον. ει οὖν GOLYaTOY ἕχαστον 

" ~ " , ΕΥ 

τῶν μορίων, οἷον ὕδωρ ἣ πῦρ ἣ τὸ χυχλοφορητιχόν, Ey εἶναι χατὰ 
, Cc ἃ σ δ᾿ν > / > ~ Vv 5 \ 

30 μέγεϑος, δῆλον, ὅτι οὐδὲ 2x πεπερασμένων εἰδῶν ἔσται τὸ ἄπειρον. αλλὰ 90 

πῶς, εἰ Ex πεπε eps evo εἰδῶν τὸ ἀνομοιομερὲς ἄπειρόν ἐστιν, ἀνάγχη 
~ > \ ~ 

ἕχαστον τῶν μορίων εἶναι ἄπειρον; δυνατὸν γὰρ xal ἑνὸς τῶν μορίων 
oy ” ~ 

είρου ὄντος εἶναι τὸ ὅλον ἄπειρον. ἣ ταύτην παρῆχε τὴν ὑπόϑεσιν, διότι 
Ἁ 

ἀπε 
27> ε > ΄ Σ Σ ty Q a7 v > 
OSOELKTAL πρότερον, ως, εἰ 7 TAVTA EGlLOGCOlL, ἐν OE τι Ely ἐξ αὐτῶν ἄπει- 90 

327 7 wv a~ 

35 pov, φϑείροι ἂν ta ἄλλα; πόϑεν οὖν δῆλον, ὅτι ἀδύνατον ἄπειρον εἶναι 

ἕχαστον, οἷον ὕδωρ ἣ πῦρ; ὅτι δέδειχται, φησίν, μήτε βάρος μήτε χουφό- 

1 6 ABC: om. D 2 οὐδὲ CD 3 λέγοντι ABb: λόγῳ D 8 éyet —dz0- 

ϑέσεις Ὁ: om. AD (B hic lacer est) 9 φυσιχὴν Ὁ ἔχειν D 18 γὰρ 

om. B 18. 19 ταῖς ὑποϑέσεσι χρησάμενος Ὁ 19 ἐστιν Β 21 χουφότατος] 

comp. A: χουφότης B 22 ὑπάρχον B: comp. dub. Ὁ: ὑπάρχων A 23 τὰ 

om. D 25 ἄπειρα B τῷ Β΄: corr. ex ta D: t// A 26 ἕχαστον D: comp. 

A: ἑχάτερον B 04 tt Db: tot A (Bvhic lacer est) ety om. D 34. 35 ἄπει- 

ρον ἡ : 

Ee 



σι 

10 

τῷ σι 

30 
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τητα εἶναι sia χαὶ ὅτι αἱ πεπερασμέναι δυνάμεις πεπερασμένων εἰσὶ 103» 

σωμάτων: τῶν γὰρ ἀπείρων ἄπειροι. εἰ οὖν βαρέα χαὶ χοῦφα ταῦτα, ἀδύ- ὃν 

vatoy ἄπειρα εἶναι χατὰ μέγεϑος" ἐδ δείχϑη δέ, ὅτι οὐδὲ τὸ χυχλοφορητιχὸν 

ἄπειρόν ἐστιν, χαὶ τὸ ὅλον ἀδύνατον ἄπειρον εἶναι. 

p.27408 Ἔτι ἀναγχαῖον ἀπείρους τῷ μεγέϑει εἶναι καὶ τοὺς 40 

τόπους ἕως τοῦ πάντῃ γὰρ ἕχαστον δεῖ ἄπειρον εἶναι. 

~ \ v > I> - 2 , τ ΒΒ. τ - , \ 

Tod αὐτοῦ xat ἄλλην ἀπόδειξιν ἐπιφέρει τὴν ἀπὸ τῶν χινήσεων χαὶ 

τῶν τόπων: εἰ γὰρ ἄπειρον τῷ μεγέϑει τῶν τος ἕχαστον ὑποτεῦῇ, 45 

aps ἀνάγχη χαὶ τοὺς τόπους αὐτῶν εἶνα!. χαὶ ἦν υὲν τοῖς προαπο- 

δεδειγμε ἔγοις χρησάμε; γον δειχνύναι, ὅτι οὔτε ὁ ἄνω τόπος οὔτε ὃ χάτω 1041 
- > 

ἄπειρός ἐστιν οὔτε 6 μεταξύ, ὥστε οὐδὲ τῶν ἐν αὐτοῖς γινομένων σωμά- 
» ΄ / > ~ Be = e Qi Xx YS. eC ~ ‘ 

των ἄπειρόν τί ἐστι τῷ μεγέϑει. 6 δὲ ταύτην μὲν ὡς ἤδη PyVElaav τὴν 
‘ 

> IX Έ ~ σ < / 2 Nv ~ 5 7 5 ‘ ‘ ἀπόδειξιν -παρῆχεν, ὅτι ὃὲ μὴ ἄπειροι οἱ τύποι, διὰ τῶν ἐπ αὐτοὺς χαὶ ὅ 

δι’ αὐτῶν χινήσεων δείχνυσιν: εἰ γὰρ ἄπειροι of τόποι ὅ τε ἄνω χαὶ 6 
, Cs - Vv Ὁ ~ wv , 

χάτω χαὶ ὃ μεταξύ, ἄπειροι xal αἵ χινήσεις τῶν te ἄνωϑεν xdtw χαὶ 

τῶν χάτωϑεν ἄνω διὰ τοῦ μεταξὺ φερομένων: εἰ γὰρ τὸ διάστημα ἄπει- 
\ ΄ “ » > > Qe ¢ / / 

ρον, χαὶ ἢ χίνησις ἄπειρος. εἰ οὖν Gages at πρῶται ὑποῦϑέσεις: λέγει 10 
~ ΄ \ ~ ~ ws ~ 

ὃὲ νῦν πρώτας ὑποϑέσεις τὰ ἐν τῷ ὀγδόῳ τῆς Φυσιχῆς ἀχροάσεως δεδειγ- 
»7ὔ ~ 

υένα, ὅτι, ὃ μὴ οἷόν te ἐνεχϑῆναί που, τοῦτο οὐδὲ φέρεται By ἀρχὴν 
ἐπὶ ποιοῦ οὔτε ἐπὶ ποσοῦ οὔτε ἐπὶ τοῦ χατὰ τόπον. χαὶ 

ne 
ἀρχήν" εἰ οὖν 15 =e = Aa eS} χαϑόλου. ὃ μὴ οἷόν te γενέσϑαι, τοῦτο μηδὲ γίνεσὶ 

2 3 , v , δὲν αὶ Ψ \ > a Nig SO)? ta ΄ 

ἀδύνατον ἀπείρων ὄντων τῶν τόπων, ἀφ᾽ ὧν χαὶ εἰς obs χαὶ δι ὧν αἱ 
χινήσεις, γενέσϑαι ἄνω 7 χάτω τὸ φερόμενον, ἀδύνατον ἄρα χαὶ γίνεσϑαι 
τὴν τοιαύτην χύσιν; ὥστε οὐδὲ τὴν ἀρχὴν χινήσεταί τι ἐπὶ τὸ ἄνω 7, 

x 2 d Ξ - x ὍΣ re) c : τῷ Ξ - ἐπὶ τὸ χάτω. εἰ οὖν φαίνεται ἐναργῶς τὰ μὲν ἄνω. τὰ ὃ 
>> σ᾽ i 5 C > 

μενα, δῆλον, ὅτι οὐχ εἰσὶν ἄπειροι of τόποι: εἰ δὲ μὴ of τόποι, οὐδὲ τὰ 
> ~ , > ἣν Si > ~ > ‘ \ f > εἰ A / { ΄ 

ἐν τοῖς τόποις. αὐτὸς δὲ εἰς τοῦτο ἀγαγὼν τὸν λόγον εἰς τὸ pH φέρεσθαί 
mI > τι ἄνω ἢ χάτω τὰ λοιπὰ ὡς ἐναργῶς ἑπόμενα παρῆχεν. χαὶ τρίτον ἐπι- 

σ ἍΝ ὩΣ σ ~ ~ > = 

δειχν ύον. OTL αούνατον ἔἐχᾶάστον τῶν τοῦ AVO- 3 ω» χείρημαοι προσϑεῖναι βουληϑεὶς 

μοιομεροῦς μορίων ἄπειρον εἶναι, ἐχ τοῦ ἕχαστον πανταχοῦ ὃν μὴ διδόναι 

τοῖς λοιποῖς χώραν πρῶτον δείχνυσιν, ὅτι, κἂν μὴ ἕν συνεχὲς ἄπειρον ἕχα- 
΄ ε 

χ διεσπα σμενων απειρὼν τῷ πλήϑει Suess: Ws toy ὑποτεϑῇ, αλλ 
is ιν “av ἕχαστον etdos ἀπείρους τῷ πλήϑει ὅμοιο- 30 

τὸ 

5 

᾿Αναξαγόρας ἐδόχει λέ , 

ὃ ἄπειρον Β χυχλοφορητιχὸν] χυχλοφοριχὸν σῶμα D 4 ἐστιν --- εἶναι BD: om. A 

(est infinitum) in unum ostensum est non esse infinitum corpus Ὁ 7. 8 xat τῶν BD: 

zat A: καὶ ἀπὸ τῶν C 9 ἀνάγκη ἀπείρους D 10 οὔτε (pr.)] supraser. A 

6 (pr.)] supraser. Ὁ 11 οὐδὲ K: οὔτε ABD 13 py Db: ef AB διὰ — 

τόποι (14) Db: om. AB 14 6 te—6 (15)] im ras. Ὁ te om. BD 

ἄνω BDHb: χάτω A 6 BDb: om. AH 15 zdtw BDHb: ἄνω A 18 ὀγδόῳ] 

eap. 9 19 ὅτι om. CD οὐδὲ CDb: δὲ οὐ AB 20 ποσοῦ] τοσοῦ Β 

23 γενέσϑαι] γίνεσϑαι B 24 τὴν (alt.)] e corr. Ὁ 25 évap-] desinit B Ὁ 

28 παρῆχε D τρίτον Ab: τρίτον δὲ Ὁ 29 δειχνύων A 31. 32 ἕχαστον om. Ὁ 
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‘ 

μερείας, 7 ὡς οἱ λέγοντες ἀπείρους εἶναι τῷ ἀριϑμῷ χόσμους" χαὶ γὰρ 1041 
? , 

map ἐχείνοις ἄπειροι γαῖ ual ὕδατα χαὶ τῶν ἄλλων ἕχαστον, διότι χαϑ᾽ 
o o v ΄ ΄ - 

ἕχαστον χόσμον χαὶ τούτων ἕχαστον att’ χαὶ οὕτως τὸ ἐξ ἁπάντων τῶν 
. ~ vw ν ~ ~ 

διεστώτων τοῦ πυρὸς μορίων ἄπειρον ἔσται πῦρ. εἰ οὖν σῶμα μέν ἐστι τὸ 2 
, - 9 »ν » \ ~ , 5 > 

ὁ παντῃ OASTAOLY cYOV, ATELNOY δὲ σωμα τὸ παντὴ ST ἄπειρον διεστώς. 
~ >/ , ΟΝ Ύ v σ \ \ Vv RF eA πῶς οἷόν τε πλείω ἀνόμοια εἶναι ἄπειρα; ὅμοια μὲν yap ἴσως δόξει διὰ 

τὸ πάντα ἕν εἶναι, ἀνόμοια δὲ πῶς; ἀπείρου γὰρ ὄντος τοῦ πυρὸς οὐχ ἄν 
τι τῶν ἄλλων στοιχείων πρὸς τὸ εἶναι χώραν λαμβάνει. ὥστε εἰ ἀνάγχη 10 

~ 5 ~ 5 , % »ν ~ Ὁ." 

τὰ τοῦ nea ἀπείρου μόρια μὴ ὄντα ἄπειρα τῷ εἴδει, ἀλλ᾽, εἴπερ 
10 ἄρα, πεπερασμένα, χατὰ μέγεϑος εἶναι ei τοῦτο δὲ ἀδύνατον ἐδείχϑη, 

ὄχλον, We οὐχ ἂν εἴη τῷ εἴδει πεπερασμένα τὰ τοῦ ἀνομοιομεροῦς ἀπείρου 
Ἂ wv 

μόρια. δέδειχται 62, ὅτι οὐδὲ ἄπειρα. εἰ οὖν ἀνάγκη τὸ ea a 

ἄπειρον, εἴπερ εἴη. ἣ ἄπειρα τῷ εἴδει ἣ ποτ = εἴδει τὰ μόρια 5 : 
— υηδέτερον δὲ τούτων δυνατόν, δῆλον, ὅτι οὐχ ἂν ἀνομοιομερὲς ἄπει- 

p. 274022 ᾿Αλλὰ μὴν οὐδὲ πᾶν ὁμοιομερές ἕως τοῦ τοῦτο δὲ 1040 
ἐδειχται ὅτι ἀδύνατον. 

” ¢ Εἰπών, ὅτι, εἰ ἔστιν ὅπειρον σῶμα. ἀνάγκη ἢ ἀνομοιομερὲς ἢ ὅμοιο- 5 
τ 2 
͵ μερὲς αὐτὸ εἶναι. χαὶ δείξας. ὅτι αἀνομοιομερὲ ες αὐτὸ ε εἰναι ἀδύνατον. ἐφεξῆς, 

80 ὅτι οὐδὲ ὁμοιομερὲς εἶναι δυνατὸν ἀποδείχνυσιν ἀπὸ τῶν χινήσεων πάλιν 

τῶν φυσιχῶν. εἰ γὰρ ἄπειρον ὁμοιομερές ἐστι, μίαν τὴν αὐτὴν ἔξει τὸ 

ὅλον ἜΧΕΙΣ τριῶν οὖν οὐσῶν τῶν χατὰ φύσιν χινήσεων τῆς ἐπὶ τὸ ἄνω 10 
\ ‘ ~ ΄ fe 

χαὶ τῆς ἐπὶ τὸ χάτω xal τῆς χύχλῳ [0] 
> \ pla » » ~ 

t μὲν ETL TO ἄνω XLVOLTO TELOOY 

v wv on , > a. > \ ΄ ἄ » 5. x 

OV, ATELBOY ξζξει KOLVGOTYTA, EL GS ETL TO “ATW, ὦ TELGOY βαρύτητα. Et GUY 

ay Ἃ δέδειχται ἀδύνατον τὸ ἄπειρον εἶναι χουφότητα ἣ βαρύτητα, ἀδύνατον τὸ τῷ σι 

EY ἢ ἄνω ἢ χάτω χινεῖσϑαι. ὅλως δέ, εἰ μὲν ἄνω χινεῖται, πῦρ ἂν 15 

εἴη; εἰ δὲ χάτω, γῇ; δέδειχται ὃὲ πρότερον, ὅτι ἀδύνατον πῦρ ἣ γῆν ἣ 

ὅλως χοῦφον ἣ βαρὺ ἄπειρον εἶναι χατὰ μέγεϑος. ἀλλὰ ay οὐδὲ τοιοῦτον 
σ » v 

ἔσται οἷον τὸ xvxhowopytianv δέδειχται yap, ὅτι 6 οὐρανὸς οὐχ ἔστιν ἄπει- 
a ὦ) 80 ρος. εἰ οὖν ἀνάγχη ὅμοιομε ερὲς ὑποτεῦϑὲν τὸ ἄπειρον μίαν χαὶ τὴν αὐτὴν 20 

’, ΄ δι ~ Vv 

ἔχειν χίνησιν, μίαν δὲ ἔχον 7 βαρὺ ἣ cB Bea 7, a δέ- 

ὄειχται δέ, ὅτι οὐδὲν τούτων ἄπειρον εἶναι δυνατόν, δῆλον, ὅτι οὐδὲ ὁμοιο- 

5 διάστασιν --- πάντῃ om. D 6 πλείω om. D Ὁ ἀνομοιομεροῦς Kb: ὁμοιομεροῦς 

AD 13 7 (pr.) CD: om. Ab 14 τούτου D οὐχ ΟΡ: οὐδ᾽ A ἂν 

CDb: om. A 16 τοῦτο D: to A 20 ὁμοιομερὲς αὐτὸ D 21 φυσιχῶν]) 

ὧν post lac. Ὁ ἄπειρον CDb: ἄπειρον χαὶ A 20 χινοῖτο] χινῶ τὸ A 
" 

32 οὐδὲν CDb: οὐδὲ A οὐδὲ Καὶ: οὔτε ACD 33 ἂν CD: om. Ab 
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p. 274029 ᾿Αλλὰ μὴν οὐδὲ ὅλως γε τὸ ἄπειρον ἐνδέχεται χινεῖ- 104» 
ἊΝ 5a 7 c σ ~ \ 

ota EWS τοῦ TO OF AOVVATOY. 

A 

ἢ / ὟΝ ) c , σ 9 ΣΝ ¢ ΄ \ a7 \ be 

Δείξας ἰδίᾳ xa)’ ἑχάτ Bova set οὐδὲ ὡς ὁμοιομερὲς δύναται εἶναι τὸ 2 

ἄπειρον χαὶ διὰ τοῦτο οὐ 
S\ oo » > ΄ a ἋἊ ΄ \ 

δὲ εἶναι ὅλως, εἴπερ ἀνάγχη ἦν 7 δυοιομερὲς 
μὴ >| \ 3 ~ , / ~ ~ μυ 4 a Xm σ Ὗ as 

5 αὐτὸ εἶναι ἢ ἀνομοιομερές, νῦν χοινῶς detxvuciy, ὅτι οὐδὲ ὅλως ἐνδέχεται 
~ » ΄ ~ "» 

χινεῖσϑαι τὸ ἄπειρον. ἀνάγχη γὰρ τὸ χινούμενον φυσιχὸν σῶμα ἣ χατὰ 30 
enh ” oH Η «» ἢ Ξ , a) fay πάντ gates ΕΞ ξ δες ὅλον ΄ 
φύσιν 7 βίᾳ χινεῖσϑαι xat, εἰ βίᾳ, πάντως ἔχειν τινὰ χαὶ χατὰ φύσιν χί- 
νησιν" βίᾳ γὰρ καὶ παρὰ φύσιν ἐχεῖνα χινεῖσϑαι λέγομεν, ὅσα τὴν ἐναντίαν 

τῇ χατὰ φύσιν χινεῖται" δεύτερον γὰρ τὸ παρὰ φύσιν χαὶ βίαιον τοῦ κατὰ 

10 φύσιν. εἰ οὖν χαὶ χατὰ φύσιν 7 pop δ Ἐς τὸν χατὰ φύσιν δὲ χινεῖται 35 

τὸ εἰς τὸν αὑτοῦ τόπον χινούμενον, εἴη ἂν ἄλλος ἴσος αὐτῷ τόπος, εἰς ὃν 

οἰσϑήσεται. τοῦτο δὲ ἀδύνατον: εἰ γὰρ ἄπειρον i χαὶ πρὸ τοῦ χινηϑῦ- 

< αἱ πάντα χατειλήφει τὸν τόπον. τοῦτο δὲ TO ἐπιχείρημα ἐπὶ τῶν χατ᾽ 
ὑϑεῖαν φερομένων καὶ μεταβαλλόντων τοὺς τόπους ἁρμόττει, περὶ ὧν προσ- 40 [0] 

yas ὃ λόγος: τὸ γὰρ χκύχλῳ φερόμενον ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ περιφέρεται. 

Or ὦ πιστῆσαι δὲ ἄξιον, οἶμαι, ὅτι νῦν τὸν τόπον οὐχ ὡς πέρας τοῦ περιέχον- 
τος ἐνενόησεν, ἀλλ ὡς τς χαὶ διάστημα. τί γὰρ ἂν εἴη περιέχον τὸ 

> 4 

ἄπειρον, ὥστε to πέρας αὐτοῦ τὸ πρὸς τῷ ἀπείρῳ τύπον εἶναι τοῦ ἀπεί- 45 

Re 

~ a. v Ἀ Ld 7 

pnv, πῶς δὲ ἄπειρον ἔτι τὸ περιεχόμενον: | 

20 Ρ. 2140υ388 Ὅτι δὲ ὅλως ἀδύνατον ἄπειρον ἕως τοῦ τὸ γὰρ ἄπει- 105a 
\ / 

pov πρὸς TO πεπερασμένον ἐν οὐδενὶ λόγῳ ἐστίν. 

7 " ἌΝ δ 4 a , σ x ~ 

Καὶ δι᾿ ἄλλης ἐπιχειρήσεως χαϑόλου δείχνυσιν, ὅτι οὐδὲν τῶν φυσι- 5 
- ΄ » laid σ ~ ~ 

χῶν σωμάτων ἐστὶν τς προσλαβὼν ἀξίωμα, ὅτι πᾶν σῶμα φυσιχὸν 
" , wv , wv Vv ~ 

ἢ ποιεῖ ἢ πάσχει “ἢ aod nal δειχνύς, ὅτι τὸ ἄπειρον οὔτε ποιεῖ οὔτε 
΄ v ~ x τῇ τὶ 

25 πάσχει. GUVAYEL, ὅτι οὐχ ἂν Sty σῶμα φυσιχὸν ἄτ Τείρον: παντοδαπῶς δὲ 
- >) ~ v , v , 

δείχνυσιν. ὅτι οὔτε ποιεῖ οὔτε πάσχει τὸ ἄπειρον, δειχνύς, ὅτι οὔτε πάσχει 

τὸ ἄπειρον οὔτε ὑπὸ πεπερασμένου οὔτε ὑπὸ ἀπείρου οὔτε ποιεῖ οὔτε εἰς 10 
> ἄ ¢ > » ε pS | ἢ» », 

πεπερασμ, μένον οὔτε εἰς ἄπειρον. ἣ δὲ δεῖξις ἐπὶ ἀξιώματι προειλημ- ς 

μένῳ γίνεται τοιούτῳ: τὰ ἴσα ποιητικὰ ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ ἴσα ποιεῖ χαὶ 
x ς ~ b) ~ 

30 χινεῖ, ἐὰν ὅμοια ἡ τὰ χινούμενα, ef δὲ τὸ μὲν μεῖζον εἴη τῶν ποιούντων, 
5 ~ ~ ~ Pa > Ξ 

τὸ δὲ ἔλαττον, ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ τὸ μὲν μεῖζόν τι ποιήσει, τὸ δὲ ἔλατ- 15 
ον ΄ ot κ᾿ σ Ant pai λων: \ P= ΝΜ = σ 

τον, χαὶ τοσούτῳ μεῖζον, ὅσῳ μεῖζον αὐτό ἐστι, χαὶ τοσούτῳ ἔλαττον, ὅσῳ 
Vv Ἔχ Vv , » 2 ? 

ἔλαττον. ἐπὶ τούτοις οὖν ἔστω, φησίν, ἄπειρον τὸ A, πεπερασμένον ἐφ 

> 1 τὸ AD: τοῦτο K 5 δείχνυσι χοινῶς Ὁ οὐδ᾽ Ὁ 7 ἔχει Ὁ zat Db: 
om. A 11 αὑτοῦ Ὁ: αὐτοῦ Ὁ: αὐτὸν A 12 ἦν χαὶ CD: evan. A 

12. 13 χινηϑῆναι CD: κινηϑ ναι Av 14 εὐϑεῖαν DH: comp. ambig. A 15 ἐπι- 

φέρεται Ὁ 11 ἐνενόησε A ἀλλὰ Ὁ 18 τόπον] corr. ex τόπῳ Ὁ 

22 οὐδὲν CDb: οὐδὲ A 25 παντοδαπῶς --- ἄπειρον (21) CDb: om. A 91 δὲ (pr.)] 

ὃ CD 32 χαὶ τοσούτῳ -- ἔλαττον (99) CDb: om. A 
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΄ 5 7? ~ vy ΄ ~ 

οὗ B, χρόνος ἐν w τὸ ἄπειρον ὑπὸ tod πεπερασμένου ἔπαϑέ τι ὁ Γ- πᾶσα 1058 
γὰρ χίνησις ἐν χρόνῳ. εἰ οὖν ὑπὸ τοῦ πεπερασμένου τὸ ἄπειρον ἔπαϑέ 21 

E 
~ Ἢ , ~ wv: '. ~ 

τι ἐν tT’ χρόνῳ, ἐὰν λάβωμέν τι τοῦ Β ἔλαττον, τὸ ἔλαττον ἐν τῷ ἴσῳ 
χρόνῳ τῷ [᾿ δηλονότι ἔλαττόν τι χινήσει. οὗ τὸ B ἐχίνει. εἰλήφϑω οὖν 

5 ἔλαττον τοῦ Β τὸ Δ’ τοῦτο δὴ ἐν τῷ [ χρογῳ ἔλαττόν τι τοῦ ἀπείρου 2% 
Δ 

τοῦ A, ὃ ἐχίνει τὸ Β, χινήσει χαὶ ποιήσει. ἔστω τὸ Εἰ τὸ ὑπὸ τοῦ Δ 
5 , A A » c Vv > ~ Vv , a~ ΄ 

ἀλλοιούμενον: τὸ γὰρ ἔλαττον, ὡς Elpytat, ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ δῆλον ὡς 
ΜᾺ =F ‘= τ Sele ALT ON aie 2 ΡΝ ἃ ΄ ᾿ Δ ΝΥ ἣν ~ 4 " 

ἔλαττόν τι χινήσει ἢ τὸ. μεῖζον. ἄν δή, ὡς τὸ Δ ἔχει τὸ χινοῦν πρὸς τὸ 

Β τὸ χαὶ αὐτὸ χινοῦν χαὶ μεῖζον ὄν, ποιήσωμεν τὸ ὑπὸ τοῦ Δ χεχινημέ- 
σ > \ Pt Ἂν ws g ‘ > , \ ΄ 

10 νον, ὅ ἐστι τὸ Εἰ, πρὸς ἄλλο τι, a τὴν ἀναλογίαν πρὸς πεπερασμένον 
5 ce ΄ ~ Ἃ ΄ ~ ς ~ 

δηλονότι" ὁσαπλάσιον γὰρ τὸ B τοῦ A, ἄν τοσαυταπλάσιον tod ὑπὸ tod A 30 

πεπονθότος τοῦ Εἰ λάβωμέν τι, πεπερασμένον χαὶ αὐτὸ ἔσται. ἐὰν οὖν 
ὑποτεϑῇ ὑπὸ πεπερασμένου τινὸς τὸ ἄπειρον ἐν χρόνῳ τινὶ χινούμενον, 

ΜᾺ > La AY: ie \ > 4 Ἁ 

ἄλλο τι Ayo ee ἔλαττον ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ ὑπὸ ἐλάττονος 7 τὸ B χε- 35 

15 χινημένον, ὅ ἐστι τὸ Δ χεχινηχὸς τὸ E- ἐὰν οὖν, ὥς τὸ Δ πρὸς τὸ B, 
οὕτως πρὸς ἄλλο τι γένηται τὸ Εἰ, χινηϑήσεται ἐχεῖνο ὑπὸ τοῦ B πεπερασ- 
μένον Ov, διότι ἐν π eee ἐστὶ ὙΠ τοῦτο δὲ ἀδύνατον, διότι τὸ ἄπει- 

pov ἦν τὸ ὑπὸ τοῦ B χινούμενον. χαὶ οὐχ ἂν ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐν τῷ αὐτῷ 
X χρύνῳ τὸ ἄπειρον χαὶ to πεπερασμένον χινηϑείη: ἴσα γὰρ χινεῖ τὸ αὐτὸ 40 

20 ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ. ἀλλ οὐδὲ δυνατὸν ἐν τῷ λόγῳ τοῦ Εἰ πρὸς τὸ Δ 
εἶναι τὸ A πρὸς τὸ Β, ὥστε χινεῖσϑαι ὅπ’ αὐτοῦ" τὸ γὰρ ἄπειρον πρὸς τὸ 
πεπερασμένον ἐν οὐδενὶ λόγῳ ἐστίν. 

᾿Ασάφειαν ὃὲ ἐνεποίησε τῷ λόγῳ μεταξὺ παρενϑεὶς τὰ ἀξιώματα. ἐν 45 
ois φησιν ἔστω δὴ τὸ μὲν ἴσον ay ἴσῳ χρόνῳ ἴσον ἀλλοιοῦν xat 

. χαὶ οὕτως τὸ συμπέρασμα ἐπάγων διὰ τοῦ οὐχ ἄρα τὸ ἄπει- 10δὺ τῷ σι εὶ Q- ΓΝ wy nn 

pov Om οὐδενὸς πεπερασμένου χινηϑήσεται ἐν οὐδενὶ χρόνῳ. 
\ ‘ Late > ~ > a , > 

χαὶ thy αἰτίαν ἀσαφῶς ἐπήγαγεν ἔλαττον yap ἄλλο τὸ E λέγων ἐν 
. ΧΝ , ~ ait we \ \ OLS 

τῷ tow χρόνῳ τῷ [᾿ ὑπὸ ἐλάττονος tod A κινηϑήσεται, πρὸς ὃ 5 
Vs al > “4 4 σ a 

ἔλαττον, τουτέστι τὸ EK, τὸ ἀνάλογον ἔχον, ὅταν γένηται, ὡς τὸ A πρὸς 
" ie [τὰ ‘ Ἢ ‘ D4 Vv 

30 τὸ B, οὕτως τὸ E πρὸς ἄλλο, πεπερασμένον ἔσται" πεπερασμένον 

2 χίνησις om. D Fig. om. AD 6 ἐχίνει ΑΒ: χινεῖ Ὁ τὸ (tert.) b: τοῦτο 

D: om. A 8 ἔχῃ Ὁ 10 πεπερασμένον CD: τὸ πεπερασμένον A 11 ἐὰν Ο 

τοῦ (tert.)] τὸ Ὁ 12 οὖν addidi: om. ADb: δὴ ὃς 13 τινὸς τὸ ἄπειρον Ab: τὸ 

ὑπὸ ἀπείρου τινὸς D 14 ἄλλο τι Ὁ: ἀλλ᾽ ὅτι A: et quia Ὁ ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ 

ἔλαττον D 18 ἐν ADb: τὸ αὐτὸ ἐν C 20 τῷ (pr.) om. A 25 énaya- 

yov D 30 πεπερασμένον ἔσται addidi coll. Arist. 275412: om. ACDb 
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‘ 
\ , ΒΥ ~ > " € ~ 4. 2 

τὸ ae i τὸ ὑπὸ τοῦ B ΠΕ εν τοῦτο ἀχολουϑεῖ, slxotws 
> ἵπεν, ὅτι τὸ ἄπειρον OT οὐδενὸς πεπερασμένου χινηϑήσεται" xal 10 

A 

Ll ἔσται τοῦτο ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ ενόμενον πρὸς τὸ B, ἐν ᾧ xat 105d 
> 

t 

> τὴν αἰτίαν ἐπήγαγεν ἐπὶ τέλει εἰπών τὸ Ἰὰρ ἄπειρον πρὸς τὸ π 
\ vt 

o πε- me τὶ 

5 ρασμένον ἐν οὐδενὶ λό: 
τοιαύτην εἶναι" εἰ τὸ ἄπει 

στε τὴν ὅλην τοῦ λόγου συναγωγὴν 

Ss = 

το ae Ξ oe, < 
4 

γὴν “Ὁ Senate χινεῖται ἢ πάσχει, ἔσται 

τοῦ ἀπείρου λόγος πρὸς πεπερασμένον, χαὶ ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐν τῷ αὐτῷ 15 

χρόνῳ πεπερασμένον τι χαὶ ἄπειρον χινηϑήσεται: ἀλλὰ μὴν ταῦτα ἀδύ- 

Vata χατὰ τὸν δεύτερον ἀναπόδειχτον- οὐχ ἄρα τὸ ἄπειρον ὑπὸ πεπερασμέ- 

10 νοῦ πείσεται. 

- 975014 ᾿Αλλὰ uny οὐδὲ τὸ ἄπειρον ὦ 0 νὶ γρόνῳ ἕως τοῦ 20 
Ρ bel ak i 

i ao. 

\ 

Actéas, ὅτι τὸ ἄπειρον οὐδὲν πάσχει ὑπὸ πεπερασμένου. νῦν δείχνυσιν. 
Ld ~ > ΄ ~ 

ὅτι οὐδὲ TO πεπερασμένον ὑπὸ τοῦ ἀπείρου πάσχειν δυνατόν, χαὶ τοῦτο 

15 διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς συνάγων" τὸ γὰρ ἄπειρον καὶ τὸ πεπερασ- % 
/ > > ~ v / \ oS Ὸ > , σ 5 ‘ 35 

μένον χἀνταῦϑα ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ τὸ αὐτὸ ἀλλοιώσει. ὅπερ ἐστὶν ἀδύ- 

vatov: ἐν ἐλάττονι γὰρ χρόνῳ τὸ μεῖζον ἀλλοιοῦν ὑπέχειτο. ἔστω OT 

ἀπείρου δυνάμεως τῆς A πεπερασμένον τι μέγεϑος τὸ BZ χινεῖσϑαι ἐν 
τῷ Γ χρόνῳ, καὶ εἰλήφϑω τις πεπερασμένη δύναμις ἢ Δ' αὕτη δὴ ἐν τῷ 

A 

30 

20 I’ χρόνῳ ἔλαττον tod BZ κινήσει: ἐλάττων yap ἐστι Te A ἀπείρου οὔ- 
σης οὖσα πεπερασμένη. ἔστω δὴ χινούμενον ὑπὸ τοῦ Δ ἐν τῷ I’ χρύνῳ 

ἔλαττον τοῦ ΒΖ τὸ Z- χαὶ εἰ πεπε τ’ Ὁ ἐστὶ μέγεϑος Ὗ BZ, πεπερασ- 
΄ Μ 5 a ᾿Ν v = 

μένον δὲ xat τὸ Z, ἔστι τις ΟΣ αὐτῶν πρὸς ἄλληλα: ὃν δὴ ἔχει λόγον 3 

τὸ Z πρὸς τὸ BZ, τοῦτον ἐχέτω ἢ Δ δύναμις πρὸς anos τινὰ δύναμιν 
΄ Μ - a v > ἘΝ; - 

25 πεπερασμένην. ἔστω αὕτη ἣ Κ᾿" ἔσται οὖν, ὡς τὸ Z πρὸς τὸ ΒΖ, οὕτως 
᾿ ΄ ε ’ o \ 

ἢ A δύναμις πρὸς τὴν E, xal ὡς ἣ A πρὸς τὴν E, οὔτ : Z πρὸς τὸ 

ZB: χαὶ ἐναλλὰξ ἄρα, ὡς ἢ Δ πρὸς τὸ Z, οὕτως 7 Εἰ πρὸς τὸ BZ. ἔστιν 40 
μιν Ὁ ~ γ ‘ δὲ ἢ A δύναμις τοῦ Z χινητιχὴ Oy a 5 c oT χρόνῳ’ ἔσται apa χαὶ ἣ Εἰ χινη- 

τιχὴ τοῦ ΒΖ ἐν τῷ Γ χρόνῳ. ἦν δὲ χαὶ ἣ A ἢ ἄπειρος τοῦ ΒΖ χινη- 

5 τοῦ λόγου Db: τοῦ ὅλου A 6 εἰ CDb: καὶ A awettat Ab: χινήσεται C: χινη- 

ϑήσεται Ὁ 16 ἐστὶν Ab: om’ CD 18 τὸ Ὁ: tod A Fig. om. AD 

20 ἔλαττον] ἐλάττονι Ὁ 22. 23 πεπερασμένον] καὶ πεπερασμένον D 24 A Db: 

om. A 26 Z] B Ὁ 27 ἔστι Ὁ 28 ἡ Δ om. D τοῦ Z om. D 

ἔσται --- χρόνῳ (29) om. Ὁ 
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τιχὴ ἐν τῷ Γ΄ χρόνῳ: ἐν ἄρα τῷ ἴσῳ χρόνῳ χινεῖται τὸ BZ ὑπό τε 

ἀπείρου τῆς 

τον" οὐχ ἄρα πείσεταί τι τὸ 

᾿Ασάφειαν δὲ ἐνεποίησε 
δύναμις, διὰ τὸ περιέχειν ἐν 

ar ὀνομάσαι. συναγαγὼν δέ, 

10 
' 

\ 

οὐώξις TESTED γασμένος. 

πᾶν τὸ χινοῦν 

oe ὦ. τὸ ἄπειρον πείρ 

αδύνατον: “ 

ἱ 
᾿) . “ἡ νῆσϑαι: πέρας γὰρ 0 

\ \ 
το γᾶ 

> yv 
bx ἔχει 

νέσϑαι. 

"10 Paired 
Ewetys 

" > 

σχειν οἷόν τε οὔτε ἐν τος ΠΟ τὸ χρόνῳ οὔτε 
TET ὅτι ἐν πεῖ 

ἀξιώμασι προσχρώμενος τῷ 
τῆς αὐτῆς δυνάμεως χαὶ τῷ 

νίσοις τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν 
χρόνοις, 

ν χινοῦν ἄπειρον 

> 
OLS 

τὸ A, 

- a 2 
τοις εν 

τὸ B, τὸν 

Α δυνάμεως χαὶ ὑπὸ τῆς τ 
- 
ἐς 

σ 

OTL 

ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ τὸ ἄπειρον χα 

ae ἀλλ ἀεὶ ὃ xn ϑεὶς χρόνος τοῦτο ποιήσ 

ἐλάττονα ἣ μείζονα χρόνον λάβοις τοῦ I’, 
ἐν ᾧ χινήσει τὸ ἄπειρον᾽ 
ἐν χρόνῳ χινεῖν ἀναγ 

ἔσται σῶμα φυσιχὸν ἄπειρον. 
ρῳ χρόνῳ χινήσει τὸ πεπερασμένον: 

p ἐπ᾽ ἄπειρον ἀλλοιούμενον 

\ αἱ \ QS. 7 σ Φ \ » ¢ A 5 , 

χαὶ τὸ λοιπὸν δείχνυσιν. ὅτι οὐδὲ ἄπειρον ὑπὸ ἀπείρου 

τερασμένῳ οὐχ οἷόν τε. 

χινοῦνται. 
\ i ΄ ΄ Χ ~ » Ἃ \ τὸ δὲ χινούμενον ὑπὸ τοῦ ἄπειρον ὃν χαὶ 

δὲ χρόνον τὸν Ter 
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τῆς 105» 
~ ‘ . 

πεπερασμένης τῆς KK, ὅπερ ἀδύνα- 45 
ἡ: Ὁ] 

61 περασμένον ὑπὸ τοῦ ἀπείρου. 

ἢ λέξει τὸ τὸ 8; ὅπερ fj ἄπειρος ἐχίνει 100. ν 

¢ 
is 
— αὐτῷ τὸ Z ἔλαττον ὃν αὐτοῦ BZ προϊόντα 
ἀνάγχη. εἰ τὸ πεπερασμένον ὑπὸ ἀπείρου 

4 ὶ or τὸ πεπερασμένον ἀλλοιοῦν τὴν 

ὑκἀλλαίωσιν, δ᾿ περ ἀδύνατον, διότι χεῖται τὸ μεῖζον ἐν ἐλάσσονι ποιεῖν, 
ξ΄ 

ως εἰ they * “dv 

τὸ αὐτὸ ποιήσει. 

ὥ χινήσει 
σ 

ὅτι 85 
as 

x7}. Gz, 

ἀλλὰ wrote 

ἀλλὰ χαὶ τοῦτο 

ἀδύνατον ἠλλοιῶσϑαι ἢ χεχι- 

ἀδύνατον δὲ γίνεσϑαι, ὃ μὴ ἐνδέχεται γε- 

πα- 20 

ἐν ἀπείρῳ, χαὶ 

ὃ 
>) ΄ , 

ἐν ἐλάττονι χρόνῳ 

τοῖς ὑπὸ τῆς αὐτῆς δυνάμεως χινουμένοις 

πρῶτον, 

χαὶ τοῦτο δείχνυσιν @- ὃι ἀδυνάτου 

ἔλαττον χινεῖσϑαι ὑπὸ 

25 

ἔν τε τοῖς τῶν 

δεῖξις 

χινουμένων μεγέϑεσι χαὶ 

o- 
ς ἈΝ ΄ ΄ .« 
ἢ Ge τοιαύτη. ὑποτίϑεται τ 

>) δ Ἁ v 

ερασμένον, ἐν ᾧ TO B éxadev ὑπὸ τοῦ 

A, τὸν [Δ χαὶ λαμβάνει μόριον τοῦ B τὸ E. 
τοῖς - 
ΠΥ 80 τοῦ A ονϑεν ἐν τῷ [Δ χρόνῳ, δῆλον, ὡς τὸ μέ 

\ 

ἐπεὶ οὖν to ὅλον B ὑπὸ 

oO. O ριον αὐτοῦ τὸ E ὑπὸ 

2 A Ab: BD ὑπὸ A: om. D ὃ περιέχειν D: περιέχον A 8 ὅπερ D: 
//xep A 12 χινοῦν Ab: χινούμενον Ὁ χινεῖν ἀνάγκη Ab: χινεῖται ἀναγχαίως Ὁ 

15 ἠλλοιῶσϑαι AD: ἀλλοιοῦσϑαι C 20 οὐδὲ K: οὔτε ACD 23 te CD: t A 

277 A A: AD 28 δὲ om. Ὁ Fig. om. AD 
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~ ΄ ΄ v vs > , ΄ = 

τοῦ A ἐν ἐλάττονι χρόνῳ πεπονϑὸς ἔσται: τὸ γὰρ ἔλαττον ἐν ἐλάττονι πά- 106a 
- > ~ Pw v oa ΄ > ra ‘ Ὑ ᾿ 

ὄχειν χρόνῳ ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ ἠξίωται. ἔστω οὖν χρόνος, ἐν ᾧ τὸ [ἢ τὸ 
- ΄, > , ΄, “Ὁ - ’ > (Aas 

τοῦ Β μέρος πέπονθεν ὑπὸ tod A ἀπείρου, 6 A μέρος ὧν tod [)Δ, ἐν ᾧ ὃ 
σ Ν \ [4 \ ~ 4 ¢ >) Ψ ΄ , \ ὅλον ἔχειτο τὸ B ὑπὸ τοῦ A πεπονθέναι: ὡς δὴ ἔχει ὃ A ypovos πρὸς 

, "" 5 ~ / , “ ΄ σ 

τὸν ΓΔ μέρος ὧν αὐτοῦ πεπερασμένον πεπερασμένου; ἄν ποιήσωμεν οὕτως 
4 , Ld ~ > Cs Ἢ , r ΄ , 

τὸ Τὰ ἔχον πρός τι μόριον τοῦ ἀπείρου: ἐν ᾧ γὰρ ἂν λόγῳ ἢ 6 Δ χρόνος 
, Vv “4 

πρὸς τὸν ΓΔ, ἐν τούτῳ ἔστι χαὶ to E με εϑος πρὸς ἄλλο τι μέγεϑος πε- 40 
΄ ~ Δ ,ὔ Vv \ > Vv \ γ > περασμένον λαβεῖν, ὃ μέρος ἔσται χαὶ αὐτὸ tod Β΄ ἔστω τοῦτο τὸ Z, ad- 

\ ΕΝ > , > ~ ‘Pp ) ~ - v e e , 

τὸς δὲ οὐ λαμβάνει ἐν τῇ λέξει xat αὐτοῦ στοιχεῖον: ἔσται, ὡς 6 A χρό- 
Ἂ r \ 5 , c ΄ ΄ = 

vos πρὸς tov TA, τὸ μέγεϑος πρὸς τὸ Z, χαὶ ἐναλλάξ, ws 6 A χρόνος 45 
\ \ a ipey πρὸς τὸ EK | iS 

‘ 
v ε 

- 
ὉΤῈ, Ξ a 2 parted - \ ~ A et 5 at Ae ae mo “ΕΝ \ +1 

οὕτως EXEL, WS ἐν αὐτῷ ὑπὸ TOD ἃ τοῦ ἀπείρου χεχινῆσθαι αὐτὸ τὸ 1θύ» 

e - r > \ / 

πρὸς τὸ E, οὕτως ὁ [Δ πρὸς τὸ Z. ἀλλὰ μὴν ὃ Δ χρόνος 

Ὕ \ > ~ ly, > ΄ Ἅ ΄ ny ~ ~ > ΄ 

E+ χαὶ ἐν τῷ [Δ οὖν χρόνῳ τὸ Z χινήσεται ὑπὸ τοῦ A τοῦ ἀπείρου. 
ἀλλ ἔχειτο χαὶ ὅλον τὸ Β ἄπειρον ὑπὸ τοῦ A ἐν τῷ [Δ χρόνῳ χινεῖσϑαι, 
σ 5 7 iN \ \ ~ Ὁ δ ~ 9 “ὦ > , > ΄ ~ 

ὅπερ ἀδύνατον διὰ τὸ τὸ μεῖζον ὑπὸ τῆς αὐτῆς δυνάμεως ἐν πλείονι χινεῖ- 5 
C ΄ ~y ΔΝ aN B v x Bh ~ γ΄ fe \ 

σϑαι χρόνῳ, μεῖζον δὲ τὸ B ἄπειρον ὃν tod Z πεπερασμένου. ὥστε χαὶ 
τ ae δὼ 7 ἊΣ 2 ἜΝ τζῃ \ x y = 2 ~ > ~ 

τοῦτο εἰς ἀδύνατον ἀπήχϑη τὸ τὸ μεῖζον χαὶ τὸ ἔλαττον ἐν τῷ αὐτῷ 
χρόνῳ ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ χινεῖσϑαι. τὸ δὲ ἐπεὶ ὅλον πέπονϑε τὸ B, οὐχ 

ἐν ἴσῳ χρόνῳ τὸ αὐτό, τουτέστιν οὐχ ἐν ἴσῳ χρόνῳ χινήσει τὸ αὐτὸ 10 
΄ ἘΠΕ \ \ 4 g 7 id , > > ΄ , ~_¢ 

τό τε μεῖζον χαὶ τὸ ἔλαττον. διότι ὑπόχειται ἐν ἐλάσσονι χρόνῳ χινεῖσϑαι 
. ΄ | Mv ς \ ~ > ~ σ ~ ’ > ΄ ξ 

τὸ ἔλαττον ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ, ὥσπερ ἐν τῷ πλείονι χαὶ ἐλάττονι χρόνῳ ὑπὸ 
~ wv , , ~~ ~ 

τὸ μεῖζον χαὶ τὸ ἔλαττον πάσχει, ὅσα πάσχοντα 7 ποιοῦντ 
\ \ > > ΄, ~ , a 7 ε Ss τῷ 

χατὰ τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν τῷ χρόνῳ διῇῴρηται. ὥστε οὐχ ἁπλῶς τὸ μεῖ- 15 
- v , x a b} ~ 

Cov χαὶ ἁπλῶς τὸ ἔλαττον πάσχει, ἀλλὰ τὰ χατὰ τὴν ἀναλογίαν τοῦ χρό- 
Z = = = Nie ees =P) ay D7 a \ =) 9 

vOv διῸρ Bates UELLOYV TS χαι ἔλαττον. εἰ οὖν ἀδύνατον τὸ TO μειςῦν χαὶ 
~ 5: ~ ~ ~ ~ 

ἔλαττον ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ πε περασμενῳ ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ ἀρ γαῖ, εἰχό- 

ἐπήγαγε τὸ ἐν οὐδενὶ ἄρα χρόνῳ δυνατὸν πεπερασμένῳ ἄπει- 30 
ς : 

ρον ὑπὸ ἀπεί (pow χινηϑῆναι. ἀλλὰ μήποτε ἐν ἀπείρῳ χρόνῳ τὸ ἄπει- 

ον ὑπὸ τοῦ ἀπείρου χινηϑῆναι δυνατόν: ἀλλ ὅτι χαὶ τοῦτο ἀδύνατον. συν- AE | ; 

hoc, a 

ss) » 

τόμως ὑπέμνησεν εἰπών: GAN ὃ μὲν Huet χρόνος οὐκ ἔχει 
΄ Ψ ἕξ ΄ : ΄ \ = τὸ δὲ χεχινημένον ἔχει" τὸ μὲν γὰρ ἐν ἀπείρῳ χρόνῳ πάσχον ἢ ποι- % 

- 3 ἣν ἂν v ΄ ~ ε ΄ 

οὖν ἐπ᾽ ἄπειρον προϊὸν οὐχ ἔρχεται εἰς τέλος οὐδὲ ῥηϑείη ἂν πεποιηχέναι 
Ἃ >. > ΄ oye f > >. \/ +5) 

πεν ονϑέναι- τὸ δὲ μὴ εἰς τέλος ἰέναι πεφυχός, εἰ μηδὲν χωλύει, 006 
ἂν τὴν ἀρχὴν ποιεῖν 7 πάσχειν δύναιτο. ὡς εἴρηται πρότερον" ὃ γὰρ μὴ 
αν >\ ’, { τ ὁ σ > / ΄ ξ - ἐνδέχεται γενέσϑαι, οὐδὲ γίνεσϑαι ἐνδέχεται. ὥστε efxdtws τούτοις ῥη- 30 

ϑεῖσιν ἐπήγαγε τοῦ ὅλου λόγου τὴν δυνατὴν ἐν δευτέρῳ σχήματι συλλο- 
~ 

γιζόμενος ΩΣ πᾶν σῶμα αἰσϑητὸν ἔχει δύναμιν ποιητιχὴν ἣ παϑητιχὴν ἱ t τὰ ᾿ | i | i i 

ΕΣ ἢ ἄμφω: οὐδὲν ἄπειρον σῶμα ἔχει δύναμιν ποιητικὴν ἣ παϑητιχὴν 7 

3 πέπονθεν Ὁ: comp. D: πεπονθὸς A 10 τὸ Z] tov Z Ὁ 11 τὸ E (pr.)] τὸν E Ὁ 

12 χεχινῆσϑαι --- ἀπείρου (13) om. Ὁ 13 TA b: corr. ex A H?: AA οὖν seripsi: 

igitur Ὁ: om. A 15 ὅπερ A: ὅπερ xat D: quod est Ὁ τὸ τὸ] τὸ D 17 τὸ 

τὸ D: τὸ A 28 ἀλλὰ --- χινηϑῆναι (29) om. D 31 χεχινημένον Db: χινούμε- 

νον A oo μὴ] μὴ καὶ Ὁ μηδὲν) corr. ex μηδὲ A 34 γὰρ] δὴ Ὁ 

38 ἄπειρον σῶμα Ὁ 
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ἄμφω" οὐδὲν ἄρα σῶμα ἄπειρον αἰσϑϑητόν ἐστιν, χαὶ ἀντιστρέψαντι, οὐδὲν 106» 
ἄρα σῶμα αἰσθητὸν ἀπειρόν ἐστι. τὸ δὲ αἰσϑητὸν πρὸς ἀντιδιαστολὴν 36 
τοῦ μαϑηματιχοῦ προστέϑειχεν ἀπείρου πολλάχις ὑποτιϑεμένου τοῦ μαϑη- 
ματιχοῦ. 

δ». 37δυ0 ᾿Αλλὰ μὴν χαὶ ὅσα γε σώματα ἐν τόπῳ ἕως τοῦ αἰσϑη- 40 
‘ 

tov δ᾽ οὐϑέν. 

"»ἤ ΄, NEDA ~ 5) ΄ “ > >\ ~ v ΄ 

Δείξας πρότερον διὰ πολλῶν ἐπιχειρημάτων, ὅτι οὐδὲν σῶμα ἄπειρόν 
2 \ = BS 4) ἣ Spas ᾿ \ ΡΈΕΙ Al © - 2) | 3 hie 

εστι, χαὶι τούτοις ARXOAQVVOY εἰπὼν ELVAL TO ἐπισχέψασϑαι, χαν εἰ μὴ ATEL- 
\ ~ 

pov ἐστι τὸ πᾶν σῶμα. μήποτε τοσοῦτόν ἐστιν, ὥστε εἶναι πλείους odpa- 
10 νούς, τοῦτο ὑπερὺ ee πάλιν διὰ χαϑολ ικωτέρων χαὶ πραγματειωδεστέρῶν 45 

> ἀποδείξεων δείκνυσιν, ὅτι οὐχ ἔστι mee, ἄπειρον: χαὶ δῆλον, ὅτι περὶ al- 
\ σϑητοῦ σώματος ὄντος | ToD λόγου: οὐ γὰρ δὴ μαϑηματιχοῦ: συνεπερά- 1070 

VOTO, ὅτι ἀδύνατόν τι σῶμα ἄπειρον αἰσϑητὸν εἶναι’ εἰ GE τοῦτο, χαὶ τὸ 
> ΄ 5 wv K 

ἀντίστροφον ἀληθὲς τὸ μηδὲν σῶμα αἰσϑητὸν ἄπειρον εἶναι. ταύτῃ οὖν 
15 τῇ χαϑόλου ἀποφατιχῇ προτάσει προσέλαβε νῦν ἘΠ στ τὴν λέγουσαν 5 

τὰ ἐν τόπῳ σώματα πάντα αἰσϑητὰ εἶναι, οἷς ἐπάγεται συμπέρασμα τὸ 
μηδὲν ἐν τύπῳ ὃν σῶμα ἄπειρον εἶναι. ταύτῃ δὲ πάλιν προσληφϑεῖσα 

‘ x 

πρότασις ἑτέρα ἣ λέγουσα" τὸ ἔξω τοῦ ἀπε ἐν τόπῳ συνάγει συμπέ- xe of 

ar 
OEY εν ἡασυο τὸ ἔξω τοῦ οὐρανοῦ μηδὲν ἄπειρον εἶναι σῶμα. ἀλλὰ τὸ μὲν συμ- 10 t the t i 

A 

20 τ τό: τοῦ προτέρου συλλογισμοῦ τὸ μηδὲν ἐν τόπῳ ὃν σῶμα ἄπειρον 
εἶναι παρῆχεν ὡς τὰς προτάσεις ϑεὶς τήν τε λέγουσαν" οὐδὲν σῶμα αἰσϑη- 

τὸν ἄπειρόν ἐστι" χαὶ τὴν λέγουσαν: πᾶν σῶμα ἐν τόπῳ αἰσϑητόν ἐστι: τὴν 
>. > ὟΝ - > ὦ ὦ 5.7 ὡς 

δὲ ἐλάττονα τὴν λέγουσαν τὸ ἔξω τοῦ οὐρανοῦ ἐν τόπῳ μετ᾽ ὀλίγον τί- 15 
- εἱ ῆ. Ὁ ἋἊ ~ \ ‘ Vv \ av Lie. , = σ > een 

ὕησι Οοιᾶα TOL TO γὰρ ἔξω χαὶι ELOW TOTOV σημαινει WOTE OLA τούτου ὃδε- 
> v 4 2p ~ σ ΜΕ “- > ~ ~ Vv 

ειγμξνον εἰναι τέως αὐτῷ, OTL ecu TOU οὐρᾶνοῦ σῶμα TELOGY οὐχ ἐστιν. τῷ σι ‘ 

ς V4 , / . >} a ΄ Ξ ΄ ΓΞ ΄ , 

Ὁ μέντοι ᾿Αλέξανδρος ἐν δευτέρῳ σχήματι συνάγει τὰ συμπεράσματα 
οὕτως’ πᾶν τὸ ἐν τόπῳ ὃν σῶμα EGIL ἐστι’ τὸ ἄπειρον οὐχ ἔστι 20 

σῶμα. αἰσϑητόν: τὸ ἄπειρον ape σῶμα οὐχ ἐν τόπῳ. χαὶ πάλιν: τὸ ἄπει- 
6 \ \ ~ , wv » 

pov σῶμα οὐχ ἐν τόπῳ τὸ ἔξω τοῦ οὐρανοῦ ἐν τόπῳ: τὸ ee ἄρα 
~ ΝΜ ~ ~ ~ a7 σ » 

80 σῶμα οὐχ ἔστιν ἔξω τοῦ οὐρανοῦ. δῆλον 62, ὅτι, ὅπου δυνατὸν εἰς ἄμφω 
\ 

τὰ σχήματα TO τε πρῶτον χαὶ τὸ δεύτερον ἀναλύειν τοὺς συλλογισμούς, 2 

προτιμητέον εἰς τὸ πρῶτον. εἴπερ χαὶ οἱ ἐν δευτέρῳ σχήματι συλλογισμοὶ 
τι “ hat ir ~ , ΄ Η 

διὰ τοῦ πρώτου τελειοῦνται. 7 δὲ τοιαύτη ἀνάλυσις τοῦ λόγου ἣ τὸ συμ- 

πέρασμα λαμβάνουσα χαὶ προσλαμβαάνουσα ἄλλην πρότασιν χατὰ τὸ τρίτον 

1 ἐστι Ὁ χαὶ --- ἐστι (2) om. D ὃ προσέϑηχεν C 6 οὐδέν D 

10 ὑπερϑέμενος A: ὑποϑέμενος D: proponens Ὁ 14 ante ἀληϑὲς del. χαὶ τὸ A 

μηδὲν Db: μηδὲ A ταύτῃ] mut. in tavtyy Ὁ 17 μηδὲν Db: μηδὲ A 19 μη- 

β α 
δὲν ἄπειρον εἶναι Db: μηδὲν εἶναι ἄπειρον A 21 οὐδὲν b: τὸ οὐδὲν D: οὐδὲ A 

20 ἐλάττονα] lac. 7 litt. Ὁ 20 περάσματα A: corr. A? 32 ἐν] ἐν 

τῷ D 
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’ὔ ’ τ αν; ‘ ‘ -. 

Στωιχοῖς ϑέμα περαίνεται, οὗ λόγος χατὰ tobs πα- 107 

τηιοῦτος" ἐὰν ἐχ δυεῖν τρίτον τι συνάγηται, τὸ ὃὲ συναγόμενον 30 

μετ᾽ ἄλλου τινὸς ἔξωϑεν συνάγῃ τι, ual ἐκ τῶν πρώτων δυεῖν χαὶ τοῦ 
v { RAL hi ΕΞ, > αὐτὸν με. , ¢ ~ 

eeaihey προσληφϑέντος συναχϑήσεται τὸ αὐτό" οἷον διὰ τῆς λεγούσης" πᾶν 
~ Soi > 

τὸ ἐν τόπῳ σῶμα αἰσϑητόν: χαὶ τῆς" οὐδὲν σῶμα αἰσϑητὸν ἄπειρον " χαὶ 
or 

Ὡν ~ , ~ , Ve ~ 

τὴς πρ ροσληφϑείσης τῷ τούτων συμπεράσματι τῆς λεγούσης" τὸ ἔξω τοῦ ὃ 
v ~ Vv ~ 5 ~ 

οὐρανοῦ ἐν τόπῳ συνάγεται τὸ μηδὲν ἄπειρον σῶμα ἔξω tod οὐρανοῦ εἶναι. 

ἀλλὰ τοῦτο χαὶ διὰ τῶν προτέρων ἐπιχει ρημάτ των ἐδέδειχτο" εἰ γὰρ μὴ 
2 seat Vv 5 ~ Vv ΄ 

ἔστιν ὅλως σῶμα ἄπειρον. eer ὅτι οὐδὲ ἔξω τοῦ οὐρανοῦ ἔστι. μέλλων 

10 6& δειχνύναι μετ᾽ nae ὅτι εἷς ἐστιν ὃ μονογενὴς χύσμος χαὶ οὐχ εἰσὶν 40 
» 

ἄλλοι παρ᾽ αὐτὸν οὔτε πεπερασῳ. 
ὅ 
Υ > v ~ Ve ~ > ~ v 
TL οὐχ COTL σωμα eocw TOV οὐρανοῦ OUTE 

~ 5 Vv » ΓΔ 

évot τῷ ἀριϑμῷ οὔτε ἄπειροι; χαϊόλου 
/ 

τοῦτο τὸ σα, ἘΝ δειχνύς. 

πειρον οὔτε πεπερασμένον. ὥστε οὐδὲ χόσμοι ἄλλοι παρὰ τοῦτον οὔτε 
wv ~ . 

πεπερασμένοι τῷ ἀριϑμῷ οὔτε ἄπειροι. δείξας οὖν, ὅτι ἄπειρον σῶμα οὐχ 45 
PS D4 Cr~ σ >. 4 

15 ἔστιν ἔξω τοῦ χύσμιου. EGS προστίϑησ ιν, OTL OVOE πεπερασμένην. ὅπερ 107» 

5 ~ , Ἁ / > / 5 

χάλει UEY PL τινός" TO {ap wsypt τινὸς χαὶ υὴ ἐπίπαν EXT SLVOULEYOY σῷ Wt. 
> ~ ὌΝ 3 

πεπερασμένον ἐστί. τοῦτο δὲ νῦν ἀναποδείχτως τίϑησι συμπληρῶν τὴν ex 
> Vv ~ Ve ~ ~ δ wv , 

διαιρέσεως δεῖξιν τὴν λέγουσαν" εἰ ἔστι σῶμα ἔξω tod οὐρανοῦ, 7 ἀπειρύν ὃ 

ἐστιν ἢ πεπερασμένον: ἀλλὰ μὴν οὔτε ἄπειρον οὔτε πεπερασμένον" οὐχ 
) μὴ ) Sh eee NE τς δι τς ¢ as sf > \ ΝᾺ 

90 ἀρὰ cot. WET ὀλίγον OF αῦὗτο OELEEL* GLOTSH ὡς TO με αἀποῦείξας. TO OF 

2 δὴ 

ν 
x UL Ν᾿ ~ 

ὑποϑέμενος, ἐπ wee τὸ συμπέρασμα" οὐδὲν ἄρα ὅλως σῶμα τοῦ οὐρανοῦ 
Ve » Ἁ \ ,/ ν᾿ ΜΆ ~ 

ἔξω οὔτε νοητὸν οὔτε αἰσϑητόν. εἰ μὲν γὰρ νοητόν τις λέγοι τὸ ἔξω τοῦ 10 
~ ~ > , 5 , \ Ve Vv , 

οὐρανοῦ σῶμα, ἐν τόπῳ αὐτὸ ποιήσει" TH γὰρ ECW χαὶ εἴσω τόπον OF- 
‘4 A ar 3 / ~ ~ > Β , ξ΄ vn >) / Cc \ Ἁ 3 

υαίνει" τὸ 6& ἐν τόπῳ σῶμα πᾶν αἰσϑητόν, ὡς ἤδη ἐλήφϑη" τὰ γὰρ ἐν 

σώματα μετά τινός ἐστιν αἰσϑητῆς διαφορᾶς χαὶ τέως τῆς κατὰ τὴν to σι ad ° A ~ = Ψ 
a > ) [τῷ \ , ἐν Rea | \ δι Ἢ ΄ - 

χαὶ Ἣν SXACTOV χαὶ YSPETAt ἐπὶ τὸν οἰχξῖον τόπον XOL υξνει. St 15 re) Φ τ PS) < , 
Vv / id ~ , id ΄ 

δὲ χαὶ περιέχεται ὑπὸ τοῦ τόπου χαὶ τὴν ἐπιφάνειαν ἅπτήν τε ἔχει χαὶ 
~ , >] , >) / >) ΄ Vv Ve ~ 

χρῶμά τι ἐπιφαίνουσαν. adxétt νοητόν, ἀλλ᾽ αἰσϑητόν ἐστιν, εἴπερ ἔξω τοῦ 
> mA fe Ἐπ τ ak > τα ~ 5 ΣΧ pees ΧΡ - 5 

οὐρανοῦ ὑποτίϑεται. ἀλλὰ μὴν αἰσθητὸν σῶμα οὐδὲν ἔστιν ἔξω τοῦ οὐρα- 
~ Bld \ w 25 wv / ΄ ΄ as 

30 vod: οὔτε γὰρ ἄπειρον, ὡς ἐδείχϑη, οὔτε πεπερασμένον, ὡς ὑπετέϑη. δύο 20 
, Ἢ - - Ve <A » ~ id 

ODY ATOTA ἀχολουῦεῖ τοις SGW τοῦ οὐρανοῦ vor, τὸν σωμαὺυ a οτιϑεμένοις, ἕν 
\ \ , b) Ve 1 Σ ΄ 

μὲν τὸ μηχέτι τὰ alg ἀλλ αἰσϑητὸν αὐτὸ ποιεῖν, εἴπερ ἔξω χαὶ Ev τόπῳ 
> s , ΝΖ eat ~ σ 

ἐστίν, ὅπερ χαὶ “Apis BEE ἐδήλωσε διὰ τοῦ ὥστε EGTA 
- a. “Ὁ ἢ > \ 

χαὶ οὐχέτι δηλονότι νοητόν᾽ τῷ δὲ αἰσϑητὸν εἶναι τὸ μηδὲ ε 
" 2 “7 Ὁ v , e ς 

35 ται; εἴπερ οὔτε ἄπειρόν ἐστιν, ὡς ὀέδειχται, οὔτε πεπερασμένον. ὡς ὑπό- 
ὃ / ἢ ΤΟΝ τ ee Gia ΓΤ λας cia πὸ ᾿Αλέξανδρος, μὴ ὡς ὑποτιϑέμενος λέγειν τὸ χειται. δύναται 62, φησὶν ὃ 

€e 955 NX Ἁ 98 ΣΧ ᾽ ΄ 2 >>. , / 

ἀλλὰ μὴν οὐδὲ μέχρι twvds”, ὃ ταὐτόν ἐστι τῷ οὐδὲ eo ον νος ἡέ- 
> ca 

δειχεν γάρ, ὅτι πᾶν αἰσϑητὸν σῶμα ἢ ἄνω ἢ χάτω ἐστὶν ἢ πέριξ, ὧν τὸ 30 

σ 

2 συνάγεται Ὁ ὃ συνάγει Ὁ πρώτων Ab: προτέρων Ὁ 6 προληφϑεί- 

σης Α 7 εἶναι om. Ὁ 10 6 A: ὅδε Ὁ: hic οἱ b; fort. ὅδε χαὶ μονογενὴς ὃ 

κόσμος 12 προτασχευάζει A 13 παρὰ Db: περὶ A 10 ἐχτεινόμενον] 

-6- in ras. Ὁ 21 οὐδὲν Db: οὐδὲ A 27 thy A: om. D 34 elvat 

om. D 36 ὑποϑέμενος Ὁ 37. 38 δέδειχε D 
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\ Vv ‘ , > ‘ - 5» ~ Δ ar / im, “ υὲν ἄνω χαὶ χάτω ἐντὸς τοῦ οὐρανοῦ, τὸ δὲ πέριξ αὐτὸς ὁ οὐρανός" εἰ οὖν 10 
Sy v ‘ ~ ~ γι s +>) A uP = ws ΡΤ κα 3 ηδὲν ἔστι παρὰ ταῦτα σῶμα αἰσϑητόν, οὐδ᾽ ἂν ἔξω τοῦ οὐρανοῦ εἴη αἱ- Sou = 

σϑητὸν σῶμα. 

v 

Λογιχώτερον δὲ ἔστιν χαὶ ὧδε. p. 275612 

Τὰ λογικώτερα ἐπιχειρήματα 
7 > ~ ~ ~ ΄ 5 ΄ 

γξεται. πραγματιχὰ δέ ἐστι τὰ ἀπὸ τῶν προσεχῶν τῷ προχειμένῳ λαυβα- 

νόμενα χαὶ ἀπ᾽ αὐτοῦ τοῦ πράγματος ἐπιχειροῦντα, ὡς μὴ ῥάδιον εἰς ἄλλο 
χαλοῦσιν, 

- Ay > ‘> » ‘ ΝᾺ 5 ΄ led \ > ‘ 

μεταγαγεῖν τὴν ἀπόδειξιν. τὰ GE λογιχά, ἅπερ χαὶ διαλεχτιχὰ 
5 ΄ ΄ x nx , vv 

ἐστιν χαὶ αὐτά, χοινότερα OF χαὶ δυνάμενα χαὶ ἄλλοις 
> ase ~) ὃ" / ca i) JQ. 

0 ἐνδόξων μᾶλλον εἰλημμένα, ὧν τὴν μέϑοδον ἐν τοῖς Ton τιχηῖς 
, ἢ Ἢ , asa , ‘ 

πιγραφημένηις 0 Ἀριστοτέλης TAPLOSOWXEY TOTOUS TAS χοινότητας χαλέσας, 

ιν Ἢ  ,» x >.) 5 eee 
οξιζας OvDY πρό οι OLAELWDY 

σ 

ἑχάστων χινήσεως. ὅτι 

πιχξ SLOT WAT ta. τερὴν 

pales τῶν ἀπὸ τῇ υσιχῆς 
\ 

¢ © 

> τ TAN 2 
TO ALTO χαὶ OLA χοινοτέρων ETLY SLOT) 

μάτων δείχνυσιν. | 

p. 275912 Οὔτε yap χύχλῳ οἷόν te χινεῖσϑαι τὸ ἄπειρον ἕως τοῦ 10 
\ v ~ 5 Δ X 4 

χαὶ ἄλλον τοσοῦτον, εἰς ὃν παρὰ φύσιν. 

~ Προλαβών, ὅτι πᾶν σῶμα φυσιχὸν χινεῖται κατὰ τόπον, ΞΕ 
‘ 

σ - ae Ot 
= SUL δείχνυσιν, 

Vet ἴσϑαι 

ἀρχὴ χινήσεώς . 
“π-- διωρισμένον δυνατὸν χατὰ τόπον, τ οὗ Seay 

3 , 
cod ρμοτ- 4 

o? 
Vv 

σῷ a τὰ σιχὸν OUTE 

a οὐχ ἔστιν ἄπειρον, 

χλῳ χινούμενον ὁμοιομερὲς 
ν᾿ 

χοινοτέρα δὲ δεῖξις αὕτη οὐχ ἀπὸ τῆς φυσι 

οι ὡρισμένον ἄπειρον εἶναι δυνατόν. 

υτέρῳ σχήματι συνάγων οὕτως" 
ἔχει: τὸ ἄπειρον μέσον οὐχ 

" 

χαὶϊ 

+ 

χύχλῳ χινούμενον ὁμοιομερὲς χαὶ ἁπλοῦν 
" ΄ 

TO χὺ- 

yv 
ξχξι. 

~ f ΄ > F 

χῆς μόνης χινήσεως εἰλημμένη 

μόνοις τοῖς φυσιχοῖς ἐφαρμόζουσα οὐδὲ τοῖς σφαιριχοῖς σώμασι μόνοις 

μόνοις τοῖς οὐρανίοις, ἀλλὰ πᾶσι τοῖς χύχλῳ χινουμένοις. χἂν φυσιχὰ 

“av τεχνητά, χἂν σφαιριχὰ xav ἄλλου σχήματος, “av οὐράνια χἂν ἐ 
ay 

i 
\ end v 

TO Haagen OUTE 

γὰρ ta χύχλῳ χινούμενα περὶ μέσον ἀνά ἐν 

ξεν, ὅτι οὔτε 

πάντα χη χινεῖσϑαι. 

τοῖς προλαβοῦσιν ἐπιχειρήμασιν ἔδει 

σελήνην σώματα δύνανται ἄπειρα εἶναι, ἐχ τῶν χατὰ φύσιν αὐτοῖς ὕπαρ 
- ΄ Vv 

χουσῶν χινήσεων: οὔτε χυχλοφορητιχὸν χύχλῳ φέρεσϑαι ἐδύνατο. 
σελ εἴπερ ἄπειρον ἦν, οὔτε σελήνην εὐϑυπορεῖσϑαι: a 
- εἶχον βαρύτητα ἣ χουφότητα, ὅπερ ἀδύνατον ἐδείχϑη. χαὶ 7 

oy, 

᾿ 
Ω 

14 οὐδὲν Ab: 
Ὁ 
vw 

9 ἐστὶ D 

τῆς om. A χινήσεως Db: 

A 22 συνεχῶν CDb: προσε 

αὐτοῖς] adt seq. lac. 3 litt. Ὁ 

AD: nullum b 

ὦ χαὶ] postea add. A 

χαὶ Db: 

14 litt. D 

παρὰ A: οὐδ΄ 
χινήσεων A 

γῶν A 

υνάμενα D 

om. ot 

ἐχ τῶν χατὰ φύσιν] lac. 

qb 

πρὺς ἀντιδιαστολὴν τῶν πραγματιχῶν λέ- 80 

45 

Sa 

10 

20 

δυνάμενα) αὐτὰ xat f 
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@- 
᾿ 7 ~ ~ \ ~ la \ ~ , > [ΦῚ δ > 

ἀναλογίας δὲ τῶν μεγεϑῶν χαὶ τῶν χινήσεων χαὶ τῶν χρόνων ἀπόδειξις 18a 
οἰχείως ἐγίνετο ἐπὶ τῶν φυσιχῶς χινουμένων σωμάτων. 90 

\ >\ ες = \ NA 39 , > σ \ > ~ ‘ , Τὸ δὲ “᾿δμοιομερὲς dv” πρόσχειται, οὐχ ὅτι τὰ ἀνομοιομερῆ χαὶ σύν- 

Deta χύχλῳ χινούμενα οὐχὶ περὶ. μέσον χινεῖται: πᾶν γὰρ τὸ χύχλῳ χινού- 
uevoy περὶ μέσον χινεῖται: ἀλλ᾽ ὅτι περὶ τῶν ἁπλῶν νῦν σωμάτων 6 λόγος 80 

ἦν. τὸ γὰρ δμοιουερὲς ὃν ἀντὶ τοῦ ἁπλοῦν πρόσχειται" ἐπὶ i τούτου 

ποιεῖται τὴν ἀπόδειξιν, διότι χαὶ τοῖς συνϑέτοις ἢ φυσιχὴ χίνησις χατὰ τὴν 

ἐπιχράτειαν τῶν ἐν αὐτοῖς ἁπλῶν τινος γίνεται. 
τ ἊΝ δίων ἃ ΄ QZ \ » NA ~ > a7 

τι δὲ οὐδὲ én’ εὐϑείας χινηϑήσεται τὸ ἄπειρον, διὰ τῆς εἰς ἀδύνα- 
> ~ 2 ? v 

Tov ἀπαγωγῆς δείχνυσιν οὕτως" εἰ χινεῖται Ex’ εὐϑείας τὸ ἄπειρον, ἐπειδὴ % 

ἐπ᾿ εὐϑείας χινούμενα χαὶ κατὰ φύσιν χινεῖται. ὅταν ἐπὶ τὸν οἰχεῖον a Q- 

era τόπον, xal παρὰ φύσιν, ὅταν ἐπὶ τὸν ἐναντίον, ἀνάγκη δύο ἀπεί. 

? 

, 5 \ Ἁ sf v \ , 

φύσιν: ahha pa ἀδύνατον O00 ἃ Gai εἶναι τόπους: οὔτε γὰρ σώματα 

>) fal , [4] 

ρους εἶναι τόπους τόν τε, εἰς ὃν χατὰ φύσιν φέρεται, χαὶ τὸν εἰς ὃν παρὰ 40 

v 4 -“ 
OUTE τύποι δύο ἄπειροι ἔσονται. εἴ περ πανταχοῦ τὸ απειρὴν. χαὶ OUTWMS 

Χ SN > ~ \ ΄ \ \ , ~_¢ Ve 9-5) “ae 
υὲν αὐτὸς éx tod χατὰ φύσιν χαὶ παρὰ φύσιν χινεῖσϑαι τὰ ex εὐϑείας 
> ~ > ee ey \ » > \ ἊΝ \ re πὰ ¢ \ > pe 
διπλοῦν ἀπέδειξε τὸ ἄπειρον: δυνατὸν δὲ τὸ αὐτὸ δείχνυσϑαι. χαὶ ef μετα- 45 

- wv , ’ Vv 

βαίνοι ὁπωσοῦν τὸ ἄπειρον ἀπὸ τόπου εἰς τόπον: δύο γὰρ ἔσονται τόποι. 

ὅν τε ἀπέλιπε χαὶ εἰς ὃν μετέβη. 108» 
2 ἰδοιϑοτερα δὲ χαὶ α τὴ δοχεῖ 7, δεῖξις, χαῦ 

‘i 

χαὶ δι ey ὅτε ἔλεγεν “ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ὅλως γε τὸ ἄπειρον ἐνδέγε- ’ teas ὶ C 
\ 5 ται χινεῖσϑαι. ἣ γὰρ χατὰ φύσιν χινήσεται ἣ βίᾳ" xat εἰ Bla, ἔστιν αὐτῷ 5 

: : os . 
χαὶ ἢ χατὰ φύσιν, ὥστε xal τόπος ἴσος ἄλλος, εἰς Gv οἰσϑήσεται: τοῦτο 

bo 
χι 

a\ 5“Ὁ 2) 4 \ 2 / a 3: 5 2 ΄ - 5 7 ΄ 

ὃὲ ἀδύνατον. χαὶ ὃ μὲν ᾿Αλέξανδρος pan ited τοῦτο εὐλογώτερον 
2 GQ. Ἔρως SEEN Pi ¢ ee \ 

φησιν ἐνθάδε χεῖσϑαι αὐτὸ λογιχώτερον ὑπάρχον, xat 
\ ΔΑ Ὁ νὰ , , la ἣν \ Vv 

ται TO μηδὲ ὡς TO χύχλῳ φερόμενον χινήσεσϑαι διὰ τὸ μὴ ἐχειν μεσόν. 10 
\ ~ 5 5 

τότε δὲ τούτου οὐχ ἐμνημόνευσε. μήποτε δὲ ὡς τῆς δείξεως xal and 
> =e re ΡΞ τη on δ του \ "ΕἾ ᾿Ξ \ \ ΄ 

τῶν οἰχείων τοῖς ἐπ᾿ εὐϑείας εἰλημμένης οἰχεῖα γὰρ τούτοις τὸ χατὰ φύ- 

τοῖς βαρέσιν 3 

30 σιν χαὶ παρὰ φύσιν: χαὶ ἀπ ΝΣ a ~ ς < x ΟΡ = = Aa Φ - 74 Ὧ ΩΝ Ὁ ς τ 
5 ~ ~ 2 - 

’ ~ ~ ὑπαρχόντων" χοινῇ γὰρ αὐτοῖς ὑπάρχει τὸ χατὰ oe χαὶ παρὰ φύσιν εἰ- 15 
> , 5 5 ~ ~ 

“OTwWS αὐτὴν ἔν τε τοῖς ἀπὸ τῶν ἰδίων ἐπιχειρήμασι τέϑειχεν χαὶ ἐν τοῖς 
\ 4 , 

ἀπὸ τῶν χοινῶν. τὸ ὃὲ χύχλῳ χινούμενον ὡς χοινὸν ἐνταῦϑα παρείληπται. 

Ξ- Ν Y » ν Γ , ~ 

p.275b18 “Ett εἴτε φύσει ἔχει χίνησιν tod εἰς εὐϑύ ἕως τοῦ 
v a "» , ~ 

35 ἔσται δύο ἄπειρα τό TE χινοῦν οὕτω χαὶ TO χινούμενον. 20 

"»» σ > \ , CL ΤΩ Cyt: ~ > ~ 
Δείξας, ὅτι οὐχ ἔστιν ἄπειρον τὸ χινούμενον ἐπ᾽ εὐϑείας σῶμα ἐχ τοῦ 

ς ΄ y ~ « 5 - δύο ἀπείρους ἔσεσϑαι τόπους, ὅπερ ἀδύνατον, νῦν τὸ αὐτὸ δείχνυσιν ex τοῦ 

1 χαὶ (pr.)] postea add. D τῶν (alt.) Ὁ, om. A 2 φυσιχῶς Db: jer χῶν A 

5 νῦν CD: om. A (corporibus nunc Ὁ) 6 ὄν] e corr. Ὁ ἁπλοῦν A: ἁπλοῦ CD(b) 

π ἀπόδειξιν A: δεῖξιν CD χίνησιν A 9 οὐδὲ D: 006° A 13 τόν τε ---τόπους (14) 

om. CD wi ae A 19 ἀπέλειπε A 22 ἔλεγεν] 274029 24 ἴσος --- ὃν} 

lac. 17 litt. Ὁ 27 ὡς Ὁ: om. AD 92. ἐπιχειρήμασι Db: ἐπιχειρημάτων A τέϑειχε Ὁ 



240) SIMPLICIT IN L. DE CAELO 17 [Arist. p. 275018] 
‘ 

δύο ἄπειρα ἔσεσϑαι σώματα ἀδυνάτου ual αὐτοῦ ὁμοίως er ἴχνυσι 108ν 

δὲ ἐχ δυεῖν προαποδειχϑέντων αὐτῷ τοῦ τε πᾶν τὸ χινούμενον ie τό τίνος 90 

ξε, χαὶ tod, εἰ χινεῖσϑαι, ὅπερ ἐν τῷ ἢ τῆς Φυσιχῆς ἀχροάσεως ἀπέδει 

δὲν χινοῖτο τὸ ἄπειρον, ὑπὸ ἀπείρου χινεῖσϑαι δυνάμεως, μη 
΄, » ~ a 

5 νον μέγεϑος ἄπειρον ἔχειν δύναμιν, ἅπερ ἐν τῷ ϑ τῆς αὐτῆς πραγματείας 80 
5 sy Pp Ψ > \ ΄ eek +¢ ~ v 
ἀπέδειξεν. εἰτε οὖν χατὰ φύσιν ἐπ᾽ εὐϑείας χινεῖται τὸ ἄπειρον σῶμα εἴτε 

Ἁ ς 

παρὰ φύσιν χαὶ Bin, ἀμφοτέρως ἄπειρον ὃν ὑπὸ ἀπείρου δυνάμεως χινηϑή- 
“| 

σεται τοῦ χινοῦντος αὐτὸ σώματος ἀπείρου χαὶ αὐτοῦ ὄντος: ἥ τε γὰρ 

ἄπειρος ἰσχὺς ἀπείρου σώματός ἐστιν, χαὶ τοῦ ἀπείρου σώματος ἀπειρία 80 
3 t , “a ia . ~ 

10 ἐστιν ἣ ἰσχύς, ὃ ὡς προαποδεδειγμένον ἠξίωται νῦν. ἐπειδὴ δὲ τὰ μὲν χατὰ ΕΝ 

φύσιν χινούμενα, χἂν ὑπό τινος χινῆται, ἔνδον ἐν ἑαυτοῖς χαὶ ἀσώματον 

ἔχει τὸ χινοῦν [πῶ δὲ οὐδὲν συντελεῖ πρὸς τὴν τοῦ ἀτόπου ave ies ν 40 

τοῦ δειχνύντος δύο ἔσεσϑαι ae σώματα), εἰχότως προσέϑηχεν εἰ οὖν : 

τὸ χατὰ φύσιν χαὶ παρὰ φύσιν ἐνδέχεται χινηϑῆναι χαὶ τότε ἐπή- 
¥ la ΄ ~ Ὑ ΄ 

15 γαγε τὸ ἔσται δύο ἄπειρα τό τε χινοῦν οὕτως χαὶ τὸ χινούμενον 
\ > , \ oa 

ELXOTWS XAtL TO οὔτως TOO etc 
~ 

ὮΝ a - - 
\ o v aa 

γὰρ βίᾳ χινουμένῳ ἕπεται th ἄλλο 45 
> 5 ἈΝ \ op ry > ar <6 Ἀ ‘ , , Ὁ ᾿ 

παρ αὐτὸ τὸ χινοῦν εἶναι. ἐπειδὴ οὖν τὸ χατὰ φύσιν χινούμενον χαὶ παρὰ 

0] 
’ | ~ . ~ Ve q ~ 

φύσιν | ἐνδέχεται χινεῖσϑαι, τὸ δὲ τοιοῦτον ἔξωϑεν ἔχει τὸ χινοῦν, χαὶ 109a 

εἰ ἄπειρον εἴη χινούμενον, ἄπειρον ἀνάγχη χαὶ τὸ χινοῦν εἶναι, εἰχότως 
Ω ) ” ͵ Ἂ , oy > 505 ε > 

τι χαν φύσει χᾶν βιὰ τὸ ἄπειρον ἐπ εὐϑὺ χινηται. ὑπὸ ATELNOD 9 Toes i ? t 

χινηϑήσεται, οὐχ ὅτι χατὰ φύσιν χινεῖται, GAR ὅτι ἐνδέχεται τὸ φύσει χι- 5 
A / al σ ‘ c 4 

νηύμενον ἐπ᾽ εὐϑείας χαὶ βίᾳ χινηϑῆναι" τούτῳ δὲ ἕπεται τὸ ὑπὸ ἀπείρου 
Ve ~ ΄ > ~ 

τινὸς ἐξωϑεν χινεῖσϑαι, ὡς εἶναι τὴν τοῦ λόγου συναγωγὴν τοιαύτην" τὸ 
᾽ὔ ν v ~ Y 

ἄπειρον σῶμα εἴτε ae φύσιν εἴτε παρὰ φύσιν λέγοιτο χινε 
τω 
ισ Dar ἐπ᾽ εὐ- 

25 Deltas, ἐνδέχεται αὐτὸ βίᾳ χαὶ παρὰ φύσιν χινεῖσϑαι: τὸ βία κινούμενον 10 

σῶμα ἔξωϑεν ὑπό τινος χινεῖται σώματος τοῦ χινοῦντος αὐτό: τὸ ἔξωϑεν 

οὕτως χινούμενον, ἐὰν ἄπειρον ἢ, ὑπὸ ἀπειροδυνάμου χινηϑήσεται Ὁ to 6& 
5 5 » 
απειρ οδύναμιον σῶμα ἄπειρον χαὶ αὐτό ἐστι χατὰ υέγεϑος" τὸ ἄρα απξιρὴν 

» eae ὑπὸ ἀπείρου τινὸς ἄλλου oe χινηϑήσεται: δύο ἄρα ἔσται τὰ 15 
80 ἄπειρα τό τε χινοῦν καὶ τὸ χινούμενον, ὅπερ ἀδύνατον. GAN ἐν μὲν τοῖς 

3 Apatow > σ δῷ 7 » φως b) / ~ X ! προλαβοῦσιν ἔδειξεν, ὅτι ἀδύνατον ἄπειρον ὑπὸ ἀπείρου παϑεῖν τι, ἀπὸ ΐ 
~ \ > ΄ ~ 5 X ~ 9 ΄ > / > ~ a. > TPNGEyOv ual οἰχείων τῶν ἀπὸ τῆς ἀναλογίας τ τ θυ, ἐνταῦϑα δὲ | 

v x ΄ » ΕΥ Ss ἠρχέσϑη εἰς ἄδοξόν τι tov λόγον ἀπαγαγεῖν τὸ δύο ἔσεσϑαι ἄπειρα, διὸ 20 
χαὶ λογιχώτε ερον τὸ ἐπιχε ἔρημα. χέχληχεν. 

9 ἢ CD: ἦτα A ἀπέδειξε] cap. | 4 μηδὲν CDb: xai τοῦ ph A 

0% A: ϑῆτα D: om. Ὁ πραγματείας] cap. 10 6 ἀπέδειξε A 9 ἐστιν 

D: comp. A 10 ὃ A: om. D (ut enim Ὁ) ἐπειδὴ A: ἐπεὶ Ὁ 12 ἀτό- 

mov] lac. 7 litt. Ὁ 13 εἰχότως} lac. 10 litt. D: movens et motum merito Ὁ 

15 οὕτω Ὁ 16 χαὶ Hb: del. A: om. Ὁ οὕτω D 1D ἀνάγκη καὶ 

τὸ χινοῦν CDb: om. A εἶναι] bis A 20 εἶπε CD ὅτι Ab: om. 

CD 21 ὅτι (pr.) CD: ὅταν Ab κινεῖται CD: χινῆται A 23 τὴν] τοιαύτην 

τὴν Ὁ τοιαύτην Ab: om. D 24 xt εἴσϑαι A 26 Ewiey σῶμα D 
29 τινὸς Db: om. A 



SIMPLICII IN L. DE CAELO I 7 [Arist. p. 27525] 

~ 37 >\ ~ » > \ ~ 

τὸ ἄπειρον σῶμα: ἀδύνατον ὃὲ ζῷον ἄπειρον εἶναι" γὰρ ζῷον usuop- 
\ 

ὶ 
, ~ ~ 5 , 

φωται χαὶ πεπεράτωται τῇ μορφῇ. τὸ δὲ ἄπειρον οὐ μεμόρφωται, χαὶ τὸ 

μὲν ζῷον ἐν συμμετρία τῇ πρὸς ἄλληλα τῶν μερῶν ἐστι, τὸ δὲ ἄπειρον 
Jar » ’ὔ > > Ἁ c ’ ς ~ ~ 5 ? ξ΄ ‘ Vas 

οὐδὲν ἔχε: σύμμετρον. εἰ οὖν μὴ ὕφ᾽ ἑαυτοῦ xtvettar, ἀλλ᾽ ὑπὸ ἄλλου, 
ἔσται δύο ἄπειρα τό τε χινοῦν χαὶ τὸ χινούμενον διαφέροντα τὴν ΒΌΠΟΩ 

~ /, 

τουτέστιν ἐν olxsta περιγραφῇ ἀφωρισμένα" εἰ γὰρ συνεχῆ ἣν, οὐχ ἂν 

ἄρα ὄντως 

i 

ἔπασχεν Or’ ἀλλή He 

τῇ ayes τς τὸ 
ἂν ἣν τὰ ἄπειρα, 

yy" 

μὲ 
vw 

ἐν χινοῦν ἐστι, 
σ 

ὅπερ αδύ 

9 \ €. > 

οὐδὲν γὰρ LO 

τὸ δὲ 

δέ, φησὶν ὃ ̓ Αλέξαν ὃρος, τὰ 

ξαυτοῦ ἘΞ ΝΥ Anas ὃξ χαὶ 

χινούμενον. ὁ RET ἄμφῳ 600 

νατὴν χαὶ πρότερον εἴρηται. δύναται 

χαὶ πάντα 

ρύσιν, 

ἄλλου. 

δυνάμει χινήσει τὸ 

τάξεις 

ενα, ἃ οὔτε χατὰ ψυχὴν 

la v \ 

Cowevov’ εἴτε χατὰ 

Racy εἰ δὲ ὑπ᾽ 

δ᾽ ἄν, φησὶν ὃ 

Ἔ 

a 
cy 

ἣν 

Gato’ ἣ χαὶ ταῦτα ὑπό 

3 φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος D(b) 
ἑαυτοῦ ἔμψυχον ἔσται D (ab alio 

υἱᾶς ἐπ ores μόρια λέγοντος αὐτοῦ" 

αὐτοῖς δύναμιν 
δειγαένον διὰ τὸ μήτε βαρύτη 

ἢ καὶ διὰ τοῦτο λογικὴ ἥ ἐπιχείρ 

ἀχρύασει;: τοῦ γὰρ τῆς γενέσεω 

προειρημένα χαὶ πλείους ἐπιχειρήσεις 
. 
ξ 
a) mel πᾶν TO χινούμενον 

~ “ " \ ~ 

ὑπό τινος χινεῖται χαὶ ἢ bo’ ἑαυτοῦ ἢ Or’ ἄλλου 7 χατὰ φύσιν ἣ παρὰ 

φύσιν. χαὶ δειχνύντος ἑχάστῳ αὐτῶν ἀδύνατόν τι ἀχολουϑοῦν: εἴτε γὰρ 
or Ane ae as DeLee) ei lar SOE + a eR EP See ἢ παρὰ φύσιν. πλείω τὰ ἄπειρα μεγέϑη“ ἐχτὸς γὰρ “τὸ οὕτως χινοῦν καὶ βια- 

εἰ μὲν ὕφ᾽ ἑαυτοῦ, ἄπειρόν τι ζῷον ἔσται, ὅπερ 
a ae τι σῶμα πάλιν ἄλλο ἔσται. 

πεῖρὸν σῶμα. 
"» - ΓΟ \ \ ΄ ΄, 

Ange Saye DDS: χαὶ παρεῖσϑαι τὰ KATA φύσιν χινού- 
» ~ ΄ 

χινεῖται οὔτε ἔξωϑέν τι ἔχει τὸ χινοῦν αὐτά, 
- ἘΠῚ 

χινειται. 7 τοῦτο. 

τα μήτε χουφότητα Gradtat ἃ ἄπειρο 

ἔρησις: ἐνδόξως γὰρ τὴν διαίρεσιν 
μ. ~ ~ 

ἔξωϑεν χυβυυ τὸς δέδειχτα! ἐν τῇ Φυσιχῇ 
> 

ς αὐτοῖς αἰτίου." οὖν ὃ ᾿Αλέξαν- 

ἀλλ᾽ 

Α 

7 ὑπὸ A: ὑπ᾿ D post ἄλλου del. 
movetur b) χαὶ --- ἄλλου (8) Db: om. 

Vv Ξ 
ξι 

241 

25 

30 

= - ” \ ~ = LS ek. ge de are , 4) ( 

ΠΣ) 0090 Ett τὸ χινοῦν τὸ ἄπειρον τι ἐστιν; ἕως τοῦ διαφέρ οντα 1091 
‘ \ \ ‘ Q 7 

τὴν μορφὴν χαὶ THY δύναμιν. 

Δείξας, ὃ ᾿Αλέξανδρός φησι, τὸ ἑπόμενον ἄτοπον τῷ βία χινεῖσϑγαι τὸ 
v σ 5 , ΜῈ ἣ vs ee 7; =) ee a. r eee ς ~ » / 

ἄπειρον, ὅτι avayxy ἔξωϑεν ἀλλο ἄπειρον εἶναι τὸ χινοῦν αὐτό, νῦν δεί- 
χνυσιν, ὅτι, χἂν χατὰ φύσιν χινῆται, τὸ αὐτὸ ἄτοπον ἕπεται. εἰ γὰρ πᾶν, 

- ‘ “ ? ~ ~ 

φησί, TO χατὰ φύσιν χινούμενον ὑπό τινος χινεῖται χαὶ ἢ OD ἑαυτοῦ 7 

ὑπὸ ἄλλου, καὶ τὸ ἄπειρον χατὰ φύσιν χινούμενον 7 OO ἑαυτοῦ 7 ὑπ 
» ~ -b ΝΣ > ‘ 2 ? ¢ ~ y 1 v ~ 

ἄλλου χινεῖται. ἀλλ᾽ εἰ μὲν ὕφ᾽ ἑαυτοῦ, ἔμψυχον ἔσται: μόνα γὰρ ταῦτα 
΄ ~ ~ ~ ? ~ 

αὐτοχίνητα ὑπὸ τῆς ἐν αὐτοῖς Ψυχῆς χινούμενα- ἀλλ᾽ εἰ τοῦτο, ζῷόν ἐστι 
\ Ψ 

35 

45 

εἶναι 109> 

at, 

A: om. D 13 ὑπὸ Ὁ: ἀπὸ A 16 οὐδὲν Db: οὐδὲ A 17 to δὲ CDb: παρὸ 

H: πᾶν A 18 ὄντως Ab: οὕτως D ὅπερ D: lacuna absumptum A 

19 ena D 23 ta] te A 25 ἔσται ἄλλο D 27 δόξεις H supraser. 

δόξαις A: δόξαιεν Ὁ παρειᾶσϑαι D(b) 29 τοῦτο, φησί, παρείασεν Ab: τοῦτο παρ- 

είασιν φησί D 1 ἐνδόξως Db: ἐνδόξη A 32 ἔξω D Dustz7) BI 

33 ἀκροάσει) auditu moveri Ὁ οὖν om. Ὁ 

Comment. Arist. VII Simpl. de Caelo. 16 



242 SIMPLICII IN L. DE CAELO I 7 (Arist. p. 275>25, 29) 
‘ 

ὅρος οὐ προσεσχηχώς, οἶμαι, τῷ “εἴτε φύσει ἔχει χίνησιν tod εἰς edd 109» 
εἴτε Bin” οὐ γὰρ ἂν εἶπεν παρεῖσϑαι τῇ διαιρέσει ταῦτ τὰ KATH φύσιν ι 

χινούμενα. μήποτε οὖν τοιαύτῃ χρῆται τῇ διαιρέσε t ὁ ᾿Αριστοτέλης" τὸ 

ἄπειρον σῶμα, εἰ ἔχει χίνησιν, ἢ κατὰ φύσιν αὐτὴν ἔχει ἢ βίᾳ, καὶ 

\ ΄ 4 

> 

el 
= \ , Ἃ ΄ ‘ ‘ , > ~ \ - ~ ¢ ‘\ 5 χατὰ φύσιν, ἣ φύσει ὡς τὰ φυσιχὰ λεγόμενα οἷον γῇ χαὶ TOP ἢ ὡς τὰ 

, , ~ 5» ΄ ~ , ~ ‘ 

αὐτοχίνητα λεγόμενα τὰ ὑπὸ τῆς ἐν ἑαυτοῖς χινούμενα ψυχῆς" τὸ γὰρ βίᾳ 2% 
i πὰ i ‘ δα ‘ 

/ Η "» αὶ 5 ἢ > o 5 ΄ ΠΡ Δ, 5) x 
πρὸς ἄμφω ταῦτα ἀντιδιήρηται. δείξας οὖν, ὅτι οὐ Bins ἀνάγχη γὰρ εἶναί 

v ve v , e / 4 

τι ἔξωϑεν ἄλλο ἄπειρον τὸ κινοῦν" οὔτε ὡς τὰ φυσιχά, διότι τὰ χατὰ φύ- 
\ \ , > na? ΄ Ω΄, \ ve (ye aS P 

ow ual παρὰ φύσιν ἐνδέχεται χινηϑῆναι, χαὶ πάλιν βία, χαὶ ἔξωϑεν τὸ χι- 30 
- -" oO . ΄ - - o 

10 νοῦν. δείχνυσιν. ὅτι οὐδὲ ὡς τὰ αὐτοχίνητα bo ξαυτοῦ χινεῖται, ἵνα μὴ ’ is δ Ι 
“Ὁ 54 b) ΄ ἐς ΄ > Vv ‘ , Ve { 4 ~ 

ζῷον ἢ ἀνάγχη οὖν On ἄλλου, xat πάλιν ἔξωϑεν τὸ χινοῦν. 

sy ~ σ - Ἣν > < 

p. 275029 Εἰ δὲ μὴ συνεχὲς τὸ πᾶν ἕως tod ὅτι μὲν οὖν οὐχ ἐστι 35 ν 
τὸ σῶμα τοῦ παντὸς ἄπειρον, ἐχ τούτων φανερόν. 

" x ~ id ~ / ~s 

Δείξας, ὅτι οὐδὲν σῶμα φυσιχὸν ἁπλοῦν συνε ες; οἴαπερ τὰ στοιχεῖά 
v Ν , 2 \ 4 

15 ἐστιν, ἄπειρον εἶναι δυνατόν, δείχνυσιν ἐφεξῆς, ὅτι οὐδὲ ὡς διωρισμένα 40 

ἄπειρα τῷ πλήϑει δυνατὸν εἶναι τὰ στοιχειώδη σώματα, ὡς οἱ περὶ Λε εὐ- 
ra ς 5 

χιππὸν χαὶ Δημόχριτον ὑπετίϑεντο πρὸ αὐτοῦ γεγονότες χαὶ μετ᾽ αὐτὸν 
[4 ᾿ , > δ ᾿ ~ 4 \ > ΄ bs 

᾿᾿ὑπίκουρος. οὗτοι γὰρ ἔλεγον ἀπείρους εἶναι τῷ πλήϑει tas ἀρχάς, as 
La \ \ eee \ bE) Sem oe 2 bad Ξ \ 3 thet > =" —_ ἌΝ, -" - 

χαι ATOWOVS χαι αηιϊιαϊρξετηὺς EVOULCOY χαι ἀπαῦεις O\A τὸ VAOTAS εἰνα! χαὶι 4 

90 ἀμοίρους τοῦ χενοῦ: τὴν γὰρ διαίρεσιν χατὰ τὸ χενὸν τὸ ἐν τοῖς σώμασιν 
> , ~ ~ 

ἔλεγον γίνεισϑαι, ταύτας δὲ τὰς ἀτόμους ἐν ἀπείρῳ τῷ χενῷ χεχωρισ- 1101 

μένας ἀλλήλων χαὶ διαφε τοῦς ς 
+p ἢ > > 

TAGEt φέρεσϑαι εν τῷ χενῷ χαὶ 

voy ΄ ἧς 1. Qs \ 
σχήμασί τε χαὶ sey ect xat vecer xal 

πιχαταλαμβανούσας ἀλλήλας συγχρούεσϑαι, 

yor τὰς μὲν ἀποπάλλεσϑαι, ὅπῃ ἂν τύχωσι, τὰς δὲ περιπλέχεσθαι ἀλλή- ὕ 
~ has χατὰ τὴν τῶν σχημάτων xat μεγεϑῶν χαὶ ϑέσεων χαὶ τάξεων συμμε- τῷ σι 

τρίαν, χαὶ συμβαίνειν [xat] οὕτως τὴν τῶν συνθέτων γένεσιν ἀποτελεῖσϑαι. 

πρὸς οὖν τὴν τοιαύτην τῶν στοιχείων ae ὃ ᾿Αριστοτέλης εν 
πλείονα συνάγει συμπεράσματα" 7 Rouen εἰ σχήμασι μὲν χαὶ μεγέϑεσι xat 10 

τοῖς τοιούτοις διαφέρουσιν ἀλλήλων al ἄτομοι, 7 OF σύστασις αὐτῶν χαὶ 
x G ΄ 2 \ ¢ b Ere aA ἊΣ =) x / Ὁ ΄ " 3 \ \ 

30 7% φύσις ἐστὶν ἢ αὐτή, ἐπειδὴ χατὰ τὴν φύσιν ἣ χίνησις καὶ οὐ χατὰ τὸ 

σχῆμα ἣ τὸ ΠΕ ἀνάγχη πασῶν τὴν αὐτὴν εἶνα: χίνησιν, ὥστε μὴ 
Sar [Ὁ 

ἢ 
τὰς υὲν βαρείας αὐτῶν εἶναι, τὰς ὃὲ xodoas, ἀλλὰ πάσας βαρεία wy = Φ = € ,΄ 

πρὶ ws pa y ἐν ὙΝ UNS eee ΓΘ ἢ ee 
4 4006 φας. ὅπερ χαὶ παρα τὸ τὸν ΠῚ φαίνε τοὶ χαὶϊ OELEEL TAOS Oy. ott 16 } 

υὲν βαρέα, τὰ δὲ χοῦφα ἐστιν ὅτι δὲ ἀναγ) re pe ’ 0S “ 'πὰ . OTL Sc {47 Q- τῶν φυσιχῶν σωμάτων τ 

1 τῷ DH: τῶν A εἴτε χτὰλ.] 275018 2 ἂν Db: om. A εἶπε Ὁ 

8 οὔτε ὡς] οὐ τέως A 10 οὐδὲ K: οὔτε AD 13 τούτου Ὁ 14 συνεχὲς 

Ab: zal συνεχὲς D 15 ἐστι A οὐδὲ Ὁ: οὐδ΄ A 17 ὑποτίϑεντο A 

CDb: ὅποι A 26 zai (pr.) Cb: lac. absumptum A: om. DH χαὶ (alt.) 24 ὅπῃ 

om. b; delendum puto οὕτως AC: οὕτω D συνϑέτων Οὔ: ϑέσεων A 
Oo) Ὁ 92 αὐτῶν Ab: om. CD 32. 33 βαρείας ὁμοίως ἢ κούφας A(b): βαρείας ἢ κούφας 

ὁμοίως CD 
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’ Ψ ’ ΞΖ Vv a , AY eA . , x / ~ 

υἱαν ἔχοντα φύσιν μίαν ἔχειν poTyy, χαὶ διὰ παραδειγμάτων δείχνυσι tod 1101 
Ἂ δ ΄ -» + 

TE χατὰ TOV YPVGOV’ ὁποῖα γὰρ ἂν ἢ τὰ σχήματα τῶν πλειόνων 'χρυαίων, 30 
΄ , 8 > ~ δι ~ 

ῥοπὴ πάντων ἣ αὐτή ἐστιν’ χαὶ ἀπὸ τῶν ἁπλῶν σωμάτων: ὅπου γὰρ 
[0] uia βῶλος, καὶ ἢ σύμπασα γῇ φέρεται, χαίτοι τοσαύτης οὔσης ἐν τῷ με- 
-ω 

= / ‘ ‘ ΣΕΑῚ ~ a7 = ¢ PS > ae Ἁ \ ~ ar ~ ‘ 

9 γξέϑει χαὶ XATA TO BY jo og, ὡς Slxog, OLAGODAS “ χαὶ TO πᾶν OF TOP “AL 

F Ἁ > \ > ΕΘ. os , σ -- Nia ae ake F > 7 a ΄ mS 

0 σπινθὴρ εις τὸν αὑτῶν φέρεται TOTOV® WOTS χαὶ τῶν ATAUMY, SO ὦ φΞ:- 25 

7, χοῦφ a μόνως εσται 
\ ρεται 7 μία, ἐπὶ τοῦτο χαὶ πᾶσαι ἰσυησηνται" ὥστ © 

πάντα τὰ σώματα 4 βαρέα μόνως. εἰ γὰρ τὰ ἁπλᾶ οὕτως, δῆλον, ὅτι χαὶ 

τὰ σύνϑετα" χαὶ yap χαὶ τὰ σύνθετα χατὰ τὴν τῶν ἐν αὐτοῖς ἁπλῶν ἐπι- 
, v 

10 χράτειαν τὴν χατὰ τὰς ῥοπὰς διαφορὰν ἔχει. 
΄ ΡΨ ~ > ~> > ~ > ΄ > 

Ae τερῷ οξ dh Nt επ Pe: TOLWGE ex TOV προδεδειγμξ νου" εἰ 30 

>] a , ‘ 

t¢ ὁ φξρεται τα υὲν βάρος ἔχουσιν al ἄτομοι, ἔσται τοῦ παντὸς μέσον, εἰς 

ΩΣ 

» Vv a , 51." ‘ 

βαρέα, εἰ me χοὺφ Ee Estat ἔσχατον, εἰς ὃ φέρεται τὰ χοῦφα: ἀλλὰ μὴν 
v v ~ ~ 77 v 

ἀδύνατον ἣ μέσον εἶναι ἣ ἔσχατ τὴν ἀπείρου ὠντῆς TOU χενοῦ" αουναᾶτον αρα 

15 βάρος ἡ χουφύτη τα ἔχειν τὰς ἀτόμους. εἰ οὖν πᾶν φυσιχὺν σῶμα ἣ χατὰ 35 

βάρος 7 χατὰ χουφότητα χινεῖται, ai δὲ ἄτομοι οὔτε βάρος οὔτε χουφότητα 
a~ σ 5 ΄ 

ἔχουσι. 19 ὅτι οὐ χινηϑήσονται. 

Τρίτῳ 
ὩΣ : 

> 5 ~ sy ~ 

ἐπιχειρήματι χρῆται TOLOD ὅτῳ χαὶ αὐτῷ παλιν ἐχ τοῦ TO0- 

9 ied , 

ν τῷ ἀπείρῳ χενῷ ἀοριστία ἐστίν. ὅπου δὲ ἀοριστία ἐστίν. 
»ν ’ >] ‘ Vv > ar , 5 \ ΄ Vv 

20 οὔτε μέσον ἐστὶν οὔτε ἔσχατον᾽ οὗ ὃὲ μήτε μέσον ἐστὶ μήτε ἔσχατον, ἐν 40 

μ 
’ Mv w > A ’ fF Ar \ » 

TOUTW OUTS τὸ ἄνω ἐστὶν οὔτε TO XATW* OV OE τε TO ἄνω ἐστὶ μήτε το 

ζ΄ Bey een ν- me > mane Soa Se ΞΕ Σ > 2 2 “ ς 
χατὼ. CV TOUTM tOTOS ΟὟΧ ἔστιν" οὐ GE TOTOS οὐχ EGTLV, EV τουτῷ τ 

\ , ΄ 5 Vv ~ ~ wv ΄ ΄ ΄ 

χατὰ TOTOYV χίνησις οὐχ EOTly* ἐν τῷ χενῷ αρὰ Ἢ Χχατὰ TOTOV χινησις οὐχ 
» \ \ X ws ἃ ~ σ >\ ΄ \ v ΄ 5 v A. 

ἔστι. χαὶ τὰ μὲν ἄλλα σαφῆ. ὅτι δὲ τόπου μὴ ὄντος χίνησις οὐχ ἔστιν, 45 
΄ o “᾿ ¥ fA 

25 δείχνυσιν οὕτως" εἰ TO χινούμενον ἣ KATA φύσιν 7 παρὰ φύσιν χινεῖται, τὸ 
» ΄ \ ΄ Η ὦ - v 
δὲ χατὰ φύσιν ual παρὰ φύσιν χιϊνεῖσϑαι τοῖς τόποις ὥρισται, εἴπερ τὸ I10D 

\ , / >i aay ~ X\ 3 τιν \ > ~ , \ , ΝᾺ 

ATA φυσιν μεν ἐστι χινεῖσϑαι τὸ ἐπὶ τὸν οἰχεῖον TOTOY, TUNA φύσιν GE TO x 
ees \ > \ v > v e Η 

ἐπὶ τὸν ἀλλότριον: εἰ οὖν τόπου μὴ ὄντος οὐχ ἔστιν ὁ χατὰ τόπον ὅδρισ- 
μός, οὐδὲ χινούμενον ἂν εἴη. 

a ς 3 ΄ 

90 Τέταρτον ἐπάγει τὸ ““ἔτι εἰ, οὗ παρὰ φύσιν τι μένει 7 φέρεται, ἀνάγκη 6 
> ~ \ ΄ \ , PP) ~ dL. >? 

ἄλλου τινὸς εἶναι τοῦτον τὸν τόπον χατὰ φύσιν . τοῦτο δὲ ᾿Αλέξανδρος axo- 
Co 

λουϑεῖν φησι τῷ πρώτῳ ἐπιχειρήματι" ae γὰρ ἐν ἐχείνῳ. ὅτὶ τοῖς ULES 
ὙῚ t ‘ ie it Ἢ t 

χαὶ τῆς αὐτῆς φύσεως τὰς οὐδε λέγουσιν ἕπεται τὸ πάντα τὰ σώματα 
βαρέα μόνως εἶναι 7, χοῦφα μόνως. νῦν ne τοῦτο ἀδύνατον ὃν ἐχ 10 

85 τοῦ τὸν ἄλλῳ παρὰ φύσιν ὄντα τόπον ἄλλῳ χατὰ φύσιν εἶναι, ὅπερ ἐχ 
τῆς ἐπαγωγῆς ἐπιστώσατο᾽ ὁ γὰρ τῇ γῇ παρὰ φύσιν ὧν τόπος, οὗτος δέ 

1 δείχνυστ A ὃ ἐστιν C: ἐστι D: lac. A 4 pla Ὁ: ἡ μία A περιφέρε- 

tat Ὁ 9 χαὶ γὰρ] εἰ γὰρ ἃ 11 χρῆται ἐπιχειρήματι Ab: ἐπιχειρήματι χρῆτα tD 

17 ἔχουσιν D 18 αὐτὸ Ὁ 19 ἐστίν (alt.) D: om. A 20 οὗ δὲ] οὐδὲν A 

21 ἐστὶν) ἐστὶ A οὗ ---χάτω (22) om. CD 22 ἐν τούτῳ A: ἐνταῦϑα CD: 

om. b ἡ ---ἔστιν (23) Ab: οὐδὲ χίνησις CD 24 ἔστιν A: ἔστι CD 30 εἰ 

A: om. Db Ὁ] τοῦτον om. Ὁ ὁ ᾿Αλέξανδρος Ὁ 30 ἄλλῳ (pr.)] corr. ex 

ἄλλου A 

16* 
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στιν 6 ἄνω, ἐφ᾽ ὃν Bin φέρεται, τῷ πυρὶ χατὰ φύσιν ἐστί. τούτου δὲ 110> [ΟἿ 

5» οὕτως ἔχοντος, εἰ μὲν τὸ χάτω χινεῖσϑαι ταῖς ἀτόμοις παρὰ φύσιν οὔσαις 1ῦ 
χούφαις. εἴη ἄν τινι ἄλλῳ σώματι ἢ χάτω χίνησις χατὰ φύσιν" εἰ δὲ ἢ 
ἄνω παρὰ φύσιν ἐχείναις, ἄλλῳ τινὶ χατὰ φύσιν ἢ ἄνω ἄλλης ὄντι φύσεως" 

5 εἰ δὲ τοῦτο, δεῖ χαὶ ἄλλην τινὰ εἶναι σώματος φύσιν, ἧ χατὰ φύσιν ἔσται 
6 τε τόπος χαὶ ἢ χίνησις ὃ ταῖς ἀτόμοις παρὰ φύσιν. οὕτως γὰρ 6 ᾿Αλέ- 20 

ξανὸρος προσεσχηχὼς μάλιστα ἐπαχϑέντι τῷδε “avayxn δὴ μὴ πάντα 7 

βάρος ἔχειν ἣ χουφύότητα, ἀλλὰ τὰ μέν, τὰ δὲ μή". μήποτε δέ, εἰ ὡς 

ἀχόλουϑον τοῦτο τῷ πρώτῳ ἐπιχειρήματι 6 ᾿Αριστοτέλης ἐπήγαγεν, οὐχ Av 50 i 

a > ~ 
ὅν 

Ψ > »ν 

10 τὸ ἔτι προέταττεν αὐτοῦ τοσαύτης γεν ead τῆς ἀπηστάσεως, ἀλλ᾽ ἔοιχε 

χαὶ τοῦτο δειχτιχὸν εἶναι τοῦ αὐτοῦ. οὗπερ χαὶ τὸ προσεχῶς εἰρημένον, 
. 

~ s AY > 4 \ v , > \ / ΄ Ἃ 

τοῦ χίνησιν μὴ εἶναι τόπου wh ὄντος" εἰ γάρ, οὗ παρὰ φύσιν τι μένει ἢ 
, Se wy ἡ \ ac’ Beers \ Lips 5) ΄ ᾿- 5 

φέρεται, ἀνάγχη ἄλλου τινὸς εἶναι τοῦτον τὸν τόπον χατὰ φύσιν, δῆλον. 30 
5 ν - 

ὅτι οὔτε χατὰ φύσιν. οὔτε παρὰ φύσιν. ἔστι χινεῖσϑαι 7 μένειν μὴ ὄντος 
Ν 3 3.1...» \ ~ ~ > ΄ - vA > A ~ . 

15 τόπους αλλ ἐν μὲν TH προσεχῶς εἰρημένῳ τοῦτο ἔδειξε διὰ τοῦ τὴν 

χατὰ φύσιν χαὶ παρὰ φύσιν χίνησιν τοῖς τόποις eaten a ἐνταῦϑα δὲ διὰ 
/ ~ ‘ ΄ > \ \ ἃ 

τοῦ τὸν ἄλλου παρὰ φύσιν ἄλλου χατὰ φύσιν εἶναι: χαὶ ἢ ὑπόϑεσις δὲ ἢ 3 
) 2} > ~ ε 

λέγουσα “el οὗ παρὰ φύσιν τι μένει’ ὡς ἐπὶ τῷ μέλλοντι ῥηϑήσεσϑαι 
= J 

ἐλέγετο, ἀλλὰ μὴ ὡς Ext τῷ προειρημένῳ: οὐ γὰρ ἂν συνεπληροῦτο ἐν 
Υ ἢν’ 

4 ‘ / 

20 τῷ “avayxn ἄλλου twos εἶναι τοῦτον τὸν τόπον χατὰ φύσιν": τοῦτο GF πι- 
᾿ >) ~ > ~ 9) \ ΄ τὶ , ΕΣ ~ >} Ἀ ec 5 , 

στὸν ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς. καὶ ὡς an’ ἄλλης ἀρχῆς ἐπήγετο τὸ΄ “ ἀνάγχη 
a ΄ " ΄ v δ ΄ 2) 5) 

δὴ μὴ πάντα 7% βάρος ἔχειν ἣ χουφότητα᾽. ἀλλ ε 
΄ foo » as ΔΝ ἘΣ eine | ἘΣ ey Ae ἘΝ ΄ avi os ~“ 

φύσιν τι μένει ἣ φέρεται xual τὰ ἑξῆς, ἀνάγχη μὴ πάντα βάρος ἔχειν ἢ 

χουφότητα. νῦν δὲ χαὶ ἐχ ταύτης τῆς ἐπιχειρήσεως δείξας, ὅτι χινήσεως 

τῷ bat οὔσης χαὶ μονῆς, τῆς μὲν χατὰ φύσιν, τῆς δὲ παρὰ φύσιν, xal τόπον 
5 , >. \ \ > - aN > 5 ες ΠΩΣ, Γ, aA \ 

ἀνάγχη εἶναι τὸν μὲν olxsiov, tov δὲ ἀλλότριον, ὡς πόρισμα λοιπὸν χαὶ 
ἌΝ ~ cc va > δὶ ΄ “ , Ξ 

ἀχόλουϑον τοῖς εἰρημένοις ἐπήγαγεν τὸ “᾿ἀνάγχη δὴ μὴ πάντα 7 βάρος 45 
» " »}}) 

ἔχειν ἢ κουφότητα, ἀλλὰ τὰ μέν, τὰ Ge py’. εἰ γὰρ τὸ παρὰ φύσιν χαὶ 

χατὰ φύσιν τοῖς τόποις ὥρισται, χαὶ ef | τὸ ἄλλου παρὰ φύσιν ἄλλου Illa 
30 χατὰ φύσιν ἐστίν, ἄἀνάγχη μὴ πάντα βαρέα ἣ παᾶντα χοῦφα εἶναι" εἰ γὰρ 

\ \ , 
OS χατὰ φυσιν ᾿ Q- O27 

, ¢ ¢ \ ᾿ »] Ἃ \ X \ oe 

via ἢ ῥοπὴ ἦν, οὐχ ἂν τὰ μὲν παρὰ φύσιν ἐχινεῖτο, τ 
> \ n > Nea SAY ” > \ “7 Η 

εἷς γὰρ ἂν ἦν χαὶ ὃ τόπος: οὐδὲ τὸ ἄλλου οὖν παρὰ φύσιν ἄλλου κατὰ 
> 

ΓΑ =m 
SUGLY Ἢν. 9 

tT ~ ἊΣ \ > ΄ \ Χ Sear ΄ , \ ΄ 2 
Padre oF τα ξπιχειρηματα τὸ μὲν αἀτομηὺς ουοιᾶας τὴν φυσιν =v 

nd ~ 4 ue \ ~ ΄ In 0 

35 ἀπείρῳ τῷ χένῷ φερόμενας εἰναι TA πρῶτα GTOLYELA, ὡς SOOXEL Λευ- 

2 παρὰ Ab: εἴη παρὰ Ὁ 6 te D: om. A 7 τῷδε Ab: τῷ D ἀνάγκη] hine 

rursus incip. E 8 δὲ (pr.)] corr. ex δὴ E εἰ] el E: ἢ E? 9 ἐπῆγεν DE 

11 οὗπερ] εἴπερ E 15 χατὰ Ab: παρὰ DE δῆλον] δηλονότι A 15 ἔδει- 

ξεν E τοῦ τὴν] τὴν τοῦ A 10 χαὶ παρὰ φύσιν] mg. E! 11 ππὸνι ie 

τὴν Ὦ: τὸ E 19 οὐ γὰρ b: οὐχ ADE 22 μὴ D: om. AEb 25 τῆς 

(pr.)] τῇ A 26 χαὶ A: zat ὡς DE: ut Ὁ 21 ἐπήγαγε DE ἢ om. A 

29 ef ADEb: om. C τὸ] τοῦ E 30 ἐστίν om. Ὁ: ἢ Ὁ πάντα (alt.) 

om. Cb 31 pla ἡ] ἡ μία E 32 ἂν om. E τὸ] τοῦ A 34 δὴ] 
δὲ E 
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χίππῳ “At τῶ το γενναίως. εἰ γάρ ἐστι χίνησις ἣ μὲν παρὰ Illa 

φύσιν, ἣ δὲ χατὰ φύσιν, καὶ ὡρισμένοι εἰσὶν οἱ τόποι, ἐφ᾽ ods at χινήσεις, 

χαὶ οὐχ ἐν ἀπείρῳ τῷ χενῷ ἣ φορά, χαὶ τὰ φερόμενα τῇ φύσει διενήνοχεν 10 

ἀλλήλων, ἀλλ οὐ σχήμασι μόνον χαὶ μεγέϑεσι. τὸ μέντοι μὴ συνεχὲς 
μέν, ἄπειρον δὲ χατὰ πλῆϑος εἶναι τὸ σῶμα τοῦ παντὸς οὐ δοχεῖ ἀναιρεῖν 

ὃ λόγος: πῶς οὖν ἐχ τούτων ΤΡ ΠΝ εἶναί φησιν, ὅτι οὐχ ἄπειρον τὸ 

σῶμα τοῦ παντός; ταύτην δὴ τὴν ἔνστασιν ἐννοήσας ὃ ᾿Αλέξανδρος “ὅτι 1 
δέ" φησίν “μή ἐστιν οἷόν τε ἀπείρους ἀτόμους εἶναι, ἔστι δειχνύναι προσ- 

΄ --- NM 342 > ΄ (1 Ὁ} > ~ x > ‘ 
XP QWUSVOUS TOLS προ ὀλίγου ει py WEVOLS ὑπ αὐτου εἰπὲεν γάρ, ὅτι 4 δὶ xat 

we > Rt νδέ: ” Y Δ te ~ v 
Ole [9 νῶξχ OLtTO GY TO && AT ἄντων TUD απξιρὴν σπασμένα ἐστίν, οὐδὲν ἧττον 

εἶναι. τὸ γὰρ αὐτὸ καὶ ἐπὶ τῶν ἀτόμων ἐροῦμεν: ὥστε, εἰ πάντῃ τὸ Ex 20 

τῆς τῶν ἀτόμων συνθέσεως διέστηχεν ἐπ᾿ ἀπ πειρὸν ἕν σῶμα, οὐχέτι χενὸν 

ἔσται" εἰ γὰρ τρίγωνα σώματα ἄπειρα, τὸ ἐκ τούτων συντεϑέντων ἄπειρον 
τοῖς ἐκ τῶν ἄλλων σχημάτων σώμασιν οὐ δώσει χώραν. ἀλλὰ δυνατὸν 

μὲν ἦν προδείξαντα, ὅτι οὐχ ἔστι μεγέϑει ἄπειρον τὸ πᾶν, δειχνύναι, ὅτι 30 

οὐδὲ TA Net ἄπειρόν ἐστιν, διότι τὸ ἐξ ἀπείρων συγχείμενον ἀνάγχη ἄπει- 
ι 

ρον εἶναι. οὐ μέντοι πρός τοῦτο φαίνεται νῦν ἀντιλέγων ὁ ̓ Αριστοτέλης τὸ 
" ~ , αὶ > ’ b) ~ ~ 

ἀπείρους τῷ πλήϑει εἶναι τὰς ἀτόμους, οὐδὲ πρὸς τοῦτο συνῆχται τὰ συμ- 
᾿ \ \ 

περάσματα, ἀλλὰ τὰ μὲν πρὸς A 
v ΄ \ Oy \ -Σ ὦ 
OTELGOV χενον. TA OS προς τὸ ὁυφυ erg 90 

/ > / ~ ~ 

20 ὑποτίϑεσϑαι αὐτοὺς τὰς ἀτόμους. μήποτε οὖν ἐν μὲν ταῖςς πραγματιχαῖς 
b] Ed a / σ \ ἃ μΙ / Ae, ~ 

ἀποδείξεσι προλαβών, ὅτι. τὸ μὲν ex πεπερασμένων τῷ πλήϑει μεγεϑῶν 
> / v 

μέγεϑος xal αὐτὸ πεπερασμένον ἐστί, τὸ ὃς ἐξ a ESI ἄπειρον: δείξας, 
σ { A ~ Vv ~ ΄ > ὃ y - 
OTL TESTED γασμένον ἐστ ty TW μεγεῦε τὸ πᾶν. ξχξι οξοόξι γμένον. ὅ τι οὐχ εστιν Ba 

> 
ε 

ι 

& λογικώτερον ὑπαντήσας πρὸς τοὺς συν- 
πὰ 

ξ μων τῷ πλήϑει" ἐνταῦϑα ὃ 

ἵν λέγοντας υετῆλϑεν ἐπὶ τοὺς διωρισμένον τῷ τῷ σι 

ΝΥ v 

εχὲς μὲν ἄπειρον δὲ τὸ 
~ ~ 5» 3D > ~ - 

cv λέγοντας τὸ TAY ὡς ες at όμων ὁμοφυῶν εν τῷ ee φερομένων x 
\ ~ > ¢ > 

συνεστηχός, χαὶ χοινότερον ὑπαντῶν αὐτὸ τοῦτο πο τὸ ἐχ τοιούτων 40 
΄ x v ~ τ ~ ΄ 

συνεστάναι, εἴτε ἄπειροι τὸ πλῆϑος εἶεν εἴτε πεπερασμέναι. δῆλον γάρ, 
4 2 Ψ 

ὅτι τὰ συναγόμενα συμπεράσματα, χἂν ἄπειροι τὸ πλῆϑος αἵ ἄτομοι λέ- 
80 γοιντο, συνάγονται. εἰχότως οὖν ἐν μὲν τῇ ὑποϑέσει ἀπειρίας οὐχ ἐμνήσϑη 

. 

\ ΄ ~ , \ > ~ ta 
χαὶ Λεύχιππος, προ évov τῷ χενῷ:" περιέχεται γὰρ ἐν τῷ διω- 

᾽) 

εἰπών: εἰ δὲ μὴ συνεχὲς τὸ πᾶν, ἀλλ, ὥσπερ λέγει Δημόχριτος 41 

π 
, ΄ 5 a. ~ 

ρισμένῳ᾽᾽ τό τε ἄπειρον τῷ πλήϑει | χαὶ τὸ πεπερασμένον" ἐν Ge τῷ 1110 
΄ Co ce Ν ~ v 

συμπεράσματι “ὅτι μὲν οὖν φησίν “ode ἔστι τὸ σῶμα τοῦ παντὸς ἄπει- 

1 ἐστιν E παρὰ AEb: xata CD 2 xata AEb: παρὰ CD 4 ἀλλ᾽ od 
om. D σχῆμα A 5 xata] χατὰ to A 6 éx Ab: xat éx DE 

τούτου D 8 ἐστιν E: ἐστι A: om. D 9 ὑπ᾽] περὶ Ὁ εἶπε DE 

ὅτι χτλ.] 274618 10 ἐστί A ἐνδέχοιτ᾽ Ὁ τὸ om. E 15 ἦν 

μὲν E 16 πλήϑει DEb: πλῆϑος A éott DE τὸ ---εἶναι (17) A: ἀνάγχη εἶναι 

D: οὐδὲ ἀνάγχη εἶναι E: necesse est magnitudine esse Ὁ 17 τὸ om. Εἰ 18 azet- 

ρους om. E 20 τὰς] te A 22 αὐτὸ] seq. ras. 3 litt. E ἀπείρων ἄπειρον 

A(b): ἄπειρον E: ἀπείρου D 23 ἐστὶ DE ἔστι A 24 δὲ om. E τοὺς] 

τὸ E 25 μετῆλθε A 29 ἄπειρα DE 32 διωρισμένα Arist. codd. plerique 

τῷ (prius)] to E 
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- ) 

» ΄ SY | ἘΠπκῚ ‘ ho! . ΄ 

pov, ἐχ τούτων φανερόν" συναπεδείχ Dy γὰρ ual, ὅτι οὐδὲ ὡς διωρισμένον 1Πν 

ἄπειρόν ἐστιν, ὡς Δημόχριτος χαὶ Λεύχιππος ἔλεγον, εἴπερ ἀδύνατον τὸ 5 

οὕτως διωρισμένον ἐδείχϑη. χἀν te ἐξ ἀπείρων ἦ τῷ πλήϑει χἀν te ἐχ ᾷ ἢ ‘ j 

πεπερασμένων. 

5 p. 276218 Διότι δὲ οὐδὲ πλείους τοὺς οὐρανοὺς οἷόν τε εἶναι ἕως 

τοῦ εἰρῇσϑαι τὸν λόγον. 10 

\ \ Φ ~ σ 5 ν Vv ~ LO ~ b] ~ ΄ 

Μετὰ τὸ δεῖξαι, ὅτι οὐχ ἔστιν ἄπειρον τῷ μεγέϑει σῶμα, 2x τοῦ μήτε 
"» » 

τὸν οὐρανὸν ἄπειρον. εἶναι μήτε τὰ ὑπὸ σελήνην στοιχεῖα ἐφεξῆς ὥρμησε 
- 

Ἃ - > ζητεῖν, xav εἰ μὴ an 
΄ > " ΄ 2 ~ ? ΄ a 

10 ὡς δυνατὸν xal πλείονας εἶναι κόσμους ἐξ αὐτοῦ: ahd ὑπερϑέμενος τότε 15 

Ἁ 

ειρόν ἐστι τὸ σῶμα τὸ πᾶν, μήποτε τοσοῦτόν ἐστιν, 

τοῦτο τὸ i χαϑόλου πρῶτον συνεῖὸς ζητεῖν, εἰ ἔστι σῶμα φυσιχὸν 

ἘΣ πειρον, οὐχέτι ἐπὶ οὐρᾳνοῦ χαὶ τῶν ὑπὸ σελήνην ζητῶν, ἀλλὰ χοινότερον. 
Μ ~ (2 ~ ~ ΄ 

᾿ ἔστιν ὅλως σῶμα ἄπειρον, ὡς χαὶ ἐν τῷ τρίτῳ τῆς Φυσιχῆς ἀχροάσεως 
a 

~ 4 <_< M4 > v ~ ~ 

ἡτεῖ. χαὶ δείξας, ὅτι οὐχ ἔστι, προσαπέδειξεν, ὅτι ἔξω τοῦ οὐρανοῦ οὐχ 20 
Jw 

15 ἔστι σῶμα οὔτε ἄπειρον οὔτε πεπερασμένον οὔτε νοητὸν οὔτε αἰσϑητόν. 
χαὶ τότε λογιχωτέραις ἐφόδοις ἐχρήσατο δειχνὺς πάλιν, ὅτι οὐδὲ xvxhago- 

΄ 

ν ἐπ᾽ εὐϑείας τι φερομένων: χαὶ 
Ψ ~ 

ρητιχὺὸν σῶμα ἄπειρόν ἐστιν οὐδὲ τῶ 
© συυπερανάμενος, τ οὐχ ἔστι τὸ σῶμα τοῦ παντὸς ἄπειρον, προχειρίζεται 25 

λοιπὸν τὴν ἀναβληϑεῖσαν ζήτησιν, μήποτε, χἂν μὴ ἄπειρος ὁ οὐρανὸς 
20 οὗτος ἤτοι ὃ χόσμος χατὰ τὸν οὐρανὸν μηδὲ ἔστιν ὅλως ἄπειρον σῶμα. 

ἀλλὰ τοσοῦτόν γε ἐστιν, ὡς εἶναι πλείονας χόσυψους. τοῦτο δὲ ταὐτόν Zor 
τῷ πότερον εἷς μονογενής ἐστιν ὅὸς οὐρανὸς ἢ χόσμος 7 πλείονας εἶναι 80 

δυνατόν: οὐρανοὺς δὲ χαὶ νῦν χαλεῖ τοὺς χόσμους τοὺς χαὶ τὸ ὑπὸ σελή- 
7 Μ a~ / 

vay es O7Aov δέ, ὅτι, εἰ μὲν χαϑόλου τις ESN νομίζοι πρό- 

τῷ 5 TEpov, ὅτι ἀδύνατον ὁτιοῦν σῶμα ἐχτὸς εἶναι τοῦδε τοῦ χόσμου, οὐχέτι ζη- 

τήσει, εἴτε ἔστιν ἄλλος σωματιχὸς χόσμος εἴτε μή" εἰ δὲ νομίζει τις ἐπὶ 85 
΄ - 5 ΄ ΄ ~ 0 \ ΄ 2 ea ~ 

υόνων THY ἀορίστως χειμένων εἰρῆσϑαι tov λόγον ἐχεῖνον, εἰχότως ζητεῖ, 

ἰ δυνατὸν χαὶ ἄλλους εἶναι χόσμους. τὸ δὲ πορίστῶε, χειμένων ὃ 
> ‘pe > \ ~ > ΄ 5 ΤΙΣ . ene 

Ἀλέξανδρος ἐπὶ τῶν ἀπείρων ἀχούει χαὶ ἐξηγεῖται οὕτως" “el γάρ τις 
Lad > NN) > 

30 φησί “μὴ ἡγεῖται ἡμᾶς ἀποδεδειχέναι χαϑόλου, ὅτι οὐδὲν ἔστι σῶμα ἐχτὸς 40 
~> f 5 

τοῦὸξς TOD χόσμου τούτων, ἐξ ὧν ὃ χόσμος συνέστηχεν, ὃ ὃ ' i 

αὐτό, ἀλλὰ μόνον ἡμῖν ἡγεῖ ἴται τὸν λόγον γεγονέναι περὶ τοῦ μηδὲν ἄπει- 
+ ~ = 

pov εἶναι σῶμα" τὸ γὰρ ἄπειρον λέγει τὸ ἀορίστως χείμενον, ἐπεὶ μηὸ- 

1 οὐδὲ] om. DE 2 ἐστι E: corr. E? 3 ἡ A: ἦεν DE 5 οὐδὲ] οὐ Ὁ 
Hine rursus scripturas variantes ex ὁ enotavi 9 ἀπειρόν] seq. ras. 4 litt. E 

10 πλείους ς ἐξ] ἔξω c 1Ὁ τρίτῳ] cap. 4 sq. 16 οὔτε ac 11 οὔτὲ 

ac 21 πλείους Ec 22 τῷ] τὸ E ὅδε] 6 Ὁ: ὅδε ὁ ς ὁ κόσμος ¢ 

πλεῖον E: πλείους Ec 25 χαὶ τὸ Ab: χάτω DE: χαὶ τὰ ΕΞοὸ: χάτω χαὶ omisso 

ἔχοντας Ο 24 νομίζει ¢ 26 δὲ] δὲ μὴ DE: corr. E? νομίζοι Ὁ 21 ζητήσει 

Ἐς 31 ὃ] corr. ex ἃ E? 92 ἡμῖν om. ὁ περὶ Ὁ: χαὶ περὶ ADE 
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Ν Vv , > sf =a ~ εἰ =e pais \ , \ - 8 Ὁ 7 

εὶς ἔστι τόπος ἀφωρισμένος τοῦ ἀπείρου τῷ χαὶ αὐτὸ ἀόριστον εἶναι ILL» 
w ΄ - Ἐς sp 2 ~~ o 4 x -" Ζ , 5 “ον ~ 5 

απειρὸν YE OV" OStGOUEY SOECTS, OTL υνηδὲν σωμα SxTOS ἔστιν τηῦοξ τοῦ 16 

΄ > > Ω ΄σ \ >\ ) Ω. 

χύσμου" οὗ | δειχϑέντος ἕπεται τὸ Eee a χύσμους εἶναι δύνασϑαι πλείους ᾿. 1138 
΄ ΔΝ ,ὔ \ w 

τ TOTS οξ τὸ a. 9 pt (OT TMS χει υ, Ξνῶν οὐ το απξιρὴν oy, WALVEL Ἵ οὐ (ap ay 

= a LY C x be ee ae » ΄ 2 “ἊΝ v 5» ῸΝ ᾿ Nn CCL ν 

ὃ αὐτὸ πληῦυν τιχῶς ξειπεν" οὐ γὰρ ἐστι πολλὰ απειρα" AKA χαὶ τὸ St τις 

\ Se O75 do.» ¢ aN es it σ Ν 7 > \ 

WY, VOULCSE χα ϑόλου ae Vat tea DL THY GCWUATMY, OTL αοὺυνατον ExTOS ὃ 
> ἮΝ Ste hE > 5 \ ΄ > , 7 ὅρα, 

εἶναι τοῦ χύσμου TOUOE 6 TLODY αὖ τῶν Οὐχ ἔὃπι τούτων οἰμαι Λξγξε stat, ἐξ 

> ΄ , ΄ > \ x ~ O73 ε \ / \ 
ὧν O KOOWOS συνξστηχξν "Οὐ γάρ Ἣν τοῦτο χα token ως προς μξεριχώτερα τὰ 

ΩΣ , , 5 Ἂ Cc / ὌΝ το τς \ 5 Ἁ > Ἂ ded 

ZOPLOTWS χείυενα ἀντιδιαιρεϑέν: ANKE. περι SXEL νου. περι οὐ GELCEL SUES Ss, 
ao a\ a, ~ Ss , Ὗ ~n > ’ ΄ 

10 ὅτι μηδὲν ὅλως σῶμα ἐχτὸς ἐστι τοῦδε τοῦ χόσμου. οὗ δειχϑέντος, ὡς 10 f 
\ σ Ἁ a. ? 5 / 

χαὶ ὃ ̓ Αλέξανδρος δμολογεῖ, ἕπεται τὸ μηδὲ χύσμους εἶναι δύνασϑαι πλείους. 
\ Q\ / ~ ‘aod ~ 

χαὶ τὸ ἀορίστως δὲ χειμένων πρὸς ἀντιδιαστολὴν εἰρῆσϑαι νομίζω τῶν 
, \ Ἁ ~ f 4 5 \ > ΄ , 

συντελούντων πρὸς THY τοῦ χύσμου διάϑεσιν: εἰ γὰρ τὰ ἀορίστως χείμενα 
΄ ΄ \ v Ve YD 4 \ YS ae ἌΣ 

LOVE ἐδείχϑη 7, OVTA ες TOD οὐρανοῦ 5 LOT OY , 7 TOTE TA συντεληυντα lo 

/ ἘΣΤῚ Vea) ~ Ni Ἐς τᾺ τῷ > i) "“΄" ( 
15 ἐστι χαὶ διὰ τοῦτο χαὶ ἄλλοι χόσμοι εἰσίν. εἰ οὖν μὴ νομίζει τις τὸ χαῦ- 

. , NN ζ - ΗΝ ‘ SF σι: ἣν Ψ ~ 5 ~n ~ 

ὅλου δεδεῖχϑαι, νὺν χρὴ δεῖξαι, ὅτι οὐδὲν σῶμα ἐχτός ἐστι τοῦδε τοῦ 
’, > , ~ ~ > A »» Ig 5 = 

χόσμου. χαὶ εἰχότως τοῦτο νῦν ἀποδείξεως νομίζει yore: ἐν γὰρ τοῖς 
~ oc Ἀ v ~ 5 vy το 5 -: ΠΣ 

προλαβοῦσιν. ὅτι μὲν ἄπειρον σῶμα οὐχ ἔστιν ἔξω τοῦ ηὐρανοῦ οὐδέν. 20 
» v a sn με σ 5 Vv ~ vv 

Ls t δεῦειγ μένον, εἰπερ δέδειχται χαϑόλου. ὅτι οὐχ ἔστιν σῶμα ἄπειρον" 
- ΜΆ ~ 5 ~ [ΑἹ {ςς / ‘ }}) 

90 ὅτι δὲ οὐδὲ πεπερασμένην σῶμα ἔστιν ἔξω τοῦ οὐρανοῦ, ὃ “μέχρι τινὸς 
2 2 if - ἐχ ελεσεν Ny  ἮὮΣ ΟΞ ΚΕ a ce = Ning ON ates : ς Ly VA< 
ἐν EXELVOLS ἐχάλεσεν,. ὡς ομολοηγούμενην Ἢ ὡς νὺν δειχϑησόμενον umous- 

A Ω 7 ce ~ ΟῚ ~ We 9) COUNCIL Aly F εν 

ἤγαγε χαϑόλου “᾿ οὐδὲν ἄρα σῶμα τοῦ οὐρανοῦ sew’. ὁ δὲ ᾿Αλέ- % = pan 
evos a} ii 

Nea en ΞΕ ἡ Sh ies Feo ἢ : aan og ξανὸρος χαὶ πρότερον ἐλεγε χαὶ νῦν φησιν, ὅτι δυνατὸν un ἐξ ὑποϑέσεως 
‘ 

nae & \ CO 554 αὶ a) δῶν ae as 2) τς a ΄ > ~ JAN 

εἰρῆησῦαι το αλλο yy O0U00E ξχρι τινος , O ταῦτον EOTL τῷ Ov Oe 

ἐξ tL ae ad, NEN = as ΩΝ ~ ae Sol ee ” » ” ΄ 

25 pasucvoyv ειπερ OSOSLATOHL, OTL TAY SCWUG aay, τον YF νῷ ἡ XATwW ἱ ‘ 9 Hy ' ͵ i | 
” ey ~ >\ a ς ~ ΄ a /> Tees \ 

rf περις" τοῦτο OF χαὶ απὸ τῶν ἁπλῶν χινησξεων ὀξόξιχται, χαὶ Ἔστι τὸ ὃ0 

X » \ oe Ἄν ye > σα \ di / - Suan ΄ > ΄ 

μεν ἄνω χα: χατῷ ἐντὴῶς τοὺ οὐράνου, TA OF TELS αὐτος O OUOGVOS. 

ἜΗΝ ῳ \ \ be \ eee σ ~ y Die fa) 

p. 276 a22 Ἄπαντα γαρ χαι μένει χᾶι KXLVELTAL SWS τοὺ ETL, El για 

ΟΝ ς ΄ ς > , Ἢ ΄ 

oe 7 Q00G, qf EVAVTLA KATA 9! Oly. 30 

, ΕΣ ἢ ~ Ne Ch as ἘΣ ξ΄ 5 ~ a ΄ 

9᾽0 Δύο αζςιωματα τῶν OSly v ἡσομξνῶν 1 poh a3 "αν St ὡς ξναργη > SY υξΞξν, 

\ \ / ‘ 7 \ 

ὅτι πάντα τὰ φυσιχὰ σώματα χαὶ μένει χαὶ χινεῖται χαὶ χατὰ φύσιν χαὶ 
΄ 5 = δ \ 4 > ~ \ 4 Δ ‘ 

Bia, χαὶ ἐν ᾧ μένει χατὰ φύσιν, εἰς τοῦτο χαὶ φέρεται χατὰ φύσιν, χαὶ 
> ΄ 5 \ , \ , > , , , 

τὸ ἀνάπαλιν, εἰς ὃ φέρεται᾽ χατὰ φύσιν, ἐν τούτῳ χαὶ μένει χατὰ φύσιν, 40 
\ > ” 2 | = ~ π΄’ Vien Eee ny? = 35 ~ ‘ > , 

χαὶ ad πάλιν, ἐν ᾧ μένει Bla, xat φέρεται βίᾳ εἰς τοῦτο, xat εἰς ὃ φέρε- 
‘ 

, ΄ > , lava fed \ ΄ \ 
35 ται Bia, χαὶ μένει ἐν τούτῳ βίᾳ. τὸ δὲ ἅπαντα yap χαὶ μένει xat 

1 ἀόριστον εἶναι om. E 2 ἐστι De 4 χειμένων οὐ τὸ] corr. ex χείμενον ἱ J 
αὐτὸ KE? 5 πληϑυντιχῶς} comp. obseuro ἢ 6 μὴ add. E? νομίζοι Ὁ: 

- . «Ὁ a a . .2 Om , ΝΝ ᾿ se >. 
νομίζη ἘΠ: corr. E* δεδεῖχθαι DE*h: δεδειχέναι A: δέδειχεν at E 10 μηδὲ A 

14 μόνα Ab: om. DEc 16 ἐστιν E 18 προληφϑεῖσιν ec 19 ἔστι DEe 
ἴ ‘ iy 

21 ws (prius)] supraser. E* 22 ἐπήγαγε] 27509 οὐδὲ A 27 ἐχτὸς A 

35 χαὶ (pr.) om. ὁ 



σελήνην" τὸ γὰρ χύχλῳ χινούμενον οὔτε χινηϑῆναι δύναται παρὰ φύσιν 1120 
qo Ό τε μεῖναι" χαὶ ὅλως τὰς ἐχ τούτων τῶν ἀξιωμάτων ἀποδείξεις περὶ τῶν 

ὑπὸ σελήνην ποιεῖται σωμάτων, ὡς μαϑησόμεϑα. εἰ δὲ βιάζεταί τις τὸ 

ἅπαντα γὰρ χαὶ μένει χαὶ χινεῖται χαϑολιχῶς ἀχούειν, δύναται, οἶμαι. 5 

μέν ἐστι παρὰ φύσιν, ἣ δὲ χατὰ φύσιν, τὰ δὲ χαὶ μονὴν ἔχοντα χαὶ χί- 
10 νησιν ἐν ἑχατέρῳ τὸ χατὰ φύσιν ἔχει καὶ παρὰ φύσιν. δεύτερον δὲ ἀξί- 

as a } 3/ o>. ΄ me ΄ π 2 ,ὔ 3 Ὁ ν ὴ obs 3 λέγε JZ 10 

mua εἰ Bia Foe ἣ φορά, ἣ ἐναντία αὐτῇ κατὰ φύσιν’ λέγει Ge, 

ὅτι ἢ ἐναντία τῇ παρὰ φύσιν τινὸς χινήσει κατὰ φύσιν αὐτῷ ἐστιν. ὕπο- 
ϑέμενος δὲ 6 ᾿Αλέξανδρος πλείους δύνασϑαι τοῦ ἑνὸς εἶναι παρὰ φύσιν χι- 

Ld \ 

γήσεις, διότι τὸ uy χατὰ φύσιν εὐθὺς παρὰ φύσιν ἐστίν: ἢ va βῶλος οὐ σεις, τ μη ? SUVS παρὰ φύσιν ἐστ γάρ 9S οὐ 
\ v 

15 μόνον ἐπὶ τὸ ἄνω χινεῖται παρὰ φύσιν, ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ τὰ πλάγια" τοῦτο 15 2 
ΜΝ ΄ PLY, / , . ~ / 

οὖν ὑποϑέμενος thy μὲν ᾿Αριστοτέλους λόγον doxet σῴζειν: af γὰρ πλείους ‘ ‘ ' > τ 9 

Ss \ 

͵ 

φησί, παρὰ φύσιν χινήσεις οὐχ εἰσὶν ἐναντίαι, ἢ δὲ ἐναντία τῇ παρὰ φύ- 

σιν εὐθὺς χατὰ φύσιν ἐστίν: ἀπορίας δὲ ἑαυτῷ πρὸς ταῦτα ἐπάγει" εἰ 
γὰρ πλείους, φησίν, αἱ παρὰ φύσιν, ἑκάστῃ δὲ αὐτῶν ἐστιν ἐναντία τις, 20 

20 χαὶ ἢ ἐναντία τῇ παρὰ φύσιν χατὰ φύσιν, πλείους ἔσονται αἱ χατὰ φύσιν 

χινήσεις ἑχάστου σώματος τῶν ἁπλῶν: ὅπερ ἄτοπον: μία γὰρ ἑνὸς δέ- 

τις λέγοι ταῖς παρὰ φύσιν εἶναι τὴν ἐναντίαν οὔσαις 
tk Capt) ΄ o \ ~ ” \ ΄ ἀτ z ν ἑνὶ ἐναντίον: ὅπερ χαὶ τοῦτο ἄτοπον. χαὶ λύει λέγων, 2 τ 

σ 9/5 2 » / σ - \ \ \ tf lA \ 

ὅτι δέδειχται ἐν τοῖς πρώτοις, ὅτι πᾶν τὸ μὴ κατὰ φύσιν χινούμενον παρὰ 
25 φύσιν te ual τὴν ἐναντίαν χινεῖται, ἐπεὶ χαὶ τὸ μεταβάλλον πᾶν εἰς τὸ ι" 

ἐναντίον μεταβάλλει" χαὶ yap τὸ μεταξὺ ἐναντίον πως: ὥστε τῇ παρὰ φύ- 
\ ΄ 2 ΄ ie \ ΄ Vv DBI ~ / \ / σιν τινὸς χινήσει ἐναντία ἣ χατὰ φύσιν. ἔοιχε δὲ τοῦτο λέγειν διὰ τούτων 80 

6 ᾿Αλέξανδρος, ὅτι ἐπὶ τῶν ἁπλῶν φυσιχῶν χινήσεων ὥσπερ μία ἑνὸς ἢ 
χατὰ φύσιν, οὕτως χαὶ μία ἣ παρὰ φύσιν ἐναντία τῇ χατὰ φύσιν, αἱ δὲ 

\ \ 

4 

φύσιν" xat ef λέγοιτο τὸ w 
30 ἄλλαι πᾶσαι μιχταὶ χαὶ οὔτε παρὰ φύσιν ἁπλῶς λέγοιντο ἂν οὔτε χατὰ 

\ a \ 4 5 \ δ [4 - Ds CA pt ἢ xata φύσιν εὐθὺς παρὰ φύσιν εἶναι, οὐχ ὡς 35 
4 \ b) s ~ \ ΄ \ , > ? ΄ \ \ \ τὸ ἐναντίον τῷ χατὰ φύσιν λέγεται παρὰ φύσιν, GAN ὡς παρὰ τὸ χατὰ 

φύσιν UTADY OV. 

1 χατὰ] παρὰ D δύναται --- βίᾳ (3) om. D 2 μένειν πεφυχότων] μὲν ἐνπεφυχό- 

των E: μὲν ἐμπεφυχότων E? γὰρ] δὲ ς 4 δύναται] corr. ex δυνατὸν E 

5 ἀποδείξεις] suprascr. E? 6 μαϑησόμενα A, sed corr. m. ree. 7 οἷμαι E: ὡς οἶμαι 
Ἐ"ςο 10 τὸ] corr. ex τῷ E? ἔχει TO χατὰ φύσιν exetvo c ἔχει Ab: 
éxet DE 11 ἥδε] corr. ex δὲ E! ἐναντία αἰτία DE: corr. ἘΞ 
αὐτῇ] αὕτη DE: corr. E? 15 ἐπὶ (prius) A: ef τι E: εἰς DE%c 20 τοῦτο] 
αὐτὸ De: om. ἢ 24 ἐν τοῖς πρώτοις] Phys. I 5 26 γὰρ om. A 28 ὃ 
om. A 30 λέγοιντο Ὁ: λέγοιτο ADE?,c 
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LT ~ ~ 5) Cd ς p.276a27 “Ext δὴ τὸ μέσον τὸ ἐνταῦϑα ἕως τοῦ μία γὰρ ἢ χατὰ 12» 

φύσιν. 

Aptipevos τοῖς προληφϑεῖσι τοιοῦτόν τι χατὰ τὸν ᾿Αλέξανδρον ἐπάγει" 40 

“ἢ γὰρ γῇ ἔξω τοῦδε τοῦ χύσμου οὖσα, εἰ ae ἐπὶ τὸ μέσον τοῦδε τοῦ 

5 κόσμου φέρεται βίᾳ χαὶ παρὰ φύσιν, ἐντεῦϑεν ἐχεῖ χινηϑήσεται χατὰ φύ- 

ow: χεῖται γὰρ τὴν ἐναντίαν τῆς παρὰ φύσιν xara φύσιν εἶναι, ἐναντία δὲ 

ἢ ἀπὸ τοῦ μέσου τοῦ χόσμου τοῦδε τῇ ἐπὶ τὸ μέσον: οὕτως δὲ εἴη ἂν 45 

ἀλλὰ χαὶ εἰ μένει 1188 
: αὐτῇ ἢ ἄνω χατὰ φύσιν: ἄνω γὰρ ἀπὸ τ 

ἢ ἔξω τοῦδε τοῦ κόσμου γῇ ἐν τῷ τοῦδε τοῦ χόσμου μέσῳ κατὰ φύσιν 

10 χαὶ μὴ Big, καὶ οἰσϑήσεται ἐπὶ τὸ μέσον τοῦτο χατὰ φύσιν’ χεῖται γὰρ 

χαὶ τοῦτο, ἐν ᾧ τι μένει μὴ βίᾳ, ἐπὶ τοῦτο χαὶ φέρεσϑαι. ταῦτα ϑείς, 

φησί, προσέϑηχε τὸ μία δὲ ἢ κατὰ φύσιν ἐνδειχνύμενος, ὅτι, εἰ ἐπὶ 

τοῦτο χατὰ φύσιν φέρεται, ex οὐδὲν ἄλλο χατὰ φύσιν χινηϑήσεται. ταῦτα 
΄ > , > ΄ dr ε 

is, grat προσλαμβάνει τούτοις τὸ δεῖν, ef πλείους εἶεν χόσμοι, ἐξ ὅμο- 
ἊΝ -" ) 

15 ειδῶν αὐτοὺς σωμάτων ἀλλήλοις εἶναι." 

Ταῦτα 6 ᾿Αλέξανδρος αὐτοῖς ῥήμασιν ἔγραψε τὴν λέξιν ἐξηγούμενος 10 

ταύτην. χαί μοι δοχεῖ δύο νομίζειν ἄτοπα ἐπάγεσϑαι τῷ λόγῳ, ἕν έν, 

εἰ ἢ ἐχεῖϑεν γῇ κατὰ φύσιν τς ἐχεῖ χινεῖται, τὴν ἐπὶ τὸ ἄνω χίνη- 
\ , δ ξύσῳ. Ἂν ~ Vv σ a7 7k >) \ \ ἊΨ ΄ 

σιν χατὰ φύσιν αὐτῇ Stvat γῇ 0007), ξἕτερὴν OS, Et ETL TO XAT φυσιν φε- 

20 ρεται, ὅτι ἐπ᾽ ον ἄλλο χατὰ φύσιν χινηϑήσεται. μήποτε δὲ οὔτε τὸ 15 

“μία ἢ κατὰ GOES διὰ τοῦτο προσέϑηχεν ὃ Aptototéhys’ μία γὰρ ἢ ἐπὶ 

τὸ μέσον, χἂν ἐπὶ τὸ τοῦδε τοῦ κόσμου μέσον xdv ἐπ’ ἄλλου, ὁμοειδῶν 

ὄντων χαὶ συνεστηχότων ἐχ σωμάτων τὰς αὐτὰς δυνάμεις ἐχόντων, ὡς 

αὐτὸς ἐρεῖ προελϑών: οὔτε δὲ εἰς ἄτοπον, ὡς οἶμαι, τοῦτο ἀπάγει τὸν 20 

95 λόγον τὸ τὴν ἐπὶ τὸ ἄνω χίνησιν κατὰ φύσιν ἔσεσϑαι τῇ γῇ᾽ τοῦτο γὰρ 
4 : st ~ rad (ςς ΄ 

ἐν τῷ ἑξῆς ἐπιχειρήματι ἐπάγει, ὅταν λέγῃ “τούτου γὰρ συμβαίνοντος 
σϑαι ἄνω μὲν τὴν γῆν ἐν τῷ οἰχείῳ χόσμῳ, τὸ ὃὲ πῦρ ἐπὶ [0] ἀνάγχη φέρ 

τὸ υέσον ἀλλ εἴ τι yon τῇ gut υασντείᾳ προσέχειν τὸν νοῦν, ὑποϑέ- 2% τ υξσον. ξ χρη (| SU) € mo cys TO 5 TIOUE- 2 

ξ΄ > / baal a 2) ale S jn —N py = my ae Ἁ 

wevos ὃ ᾿Αριστοτέλης τοῦτο, ὅπερ ἐφεξῆς δείζει, τὸ εἰ τλείους εἰσὶ χόσμοι 
5 

‘ 

30 ὁμοίους te ἀλλήλοις εἶναι χαὶ 2x τῶν αὐτῶν συνεστῶτας σωμάτων, εἰς 
v \ ἄτοπον ἀπάγει tov λόγον τὸ μὴ μίαν Exdotov τῶν ἁπλῶν χίνησιν ἔσεσϑαι, 

0 ἀλλὰ δύο: ἢ γὰρ ἐξ ἄλλου χόσμου 77% ὁμοειδὴς οὖσα τῇ ἐνταῦϑα χαὶ τὴν 30 

1 ἐπὶ δὴ DE?: ἐπειδὴ AE: ἐπὶ δὲ c yap ADE: ὃ᾽ ς 3 tt] τὸ ὃ 4 μὲν] 

evan. A ὃ χόσμου Ab: κόσμου οὖσα DE 7 τοῦ μέσου om. A 8 αὐτῇ] 

αὕτη DE: corr. E? 10 μὴ] supraser. E* 11 ἐν ᾧ τι μένει] ἐνατί μὲν ef corr. in 

ἐναντίον μενεῖ E: yp. ἐν ᾧ μένει μὴ βίᾳ mg. K* τὶ om. Ὁ 12 προέϑηχε E, 

sed corr. el ἐπὶ A: et τι Ὁ: ef εἴη corr. in ef ἐστι E: el εἰς ἘΠ ς 14 φησί] 

del. D παραλαμβάνει Ee 15 ἀλλήλους Ὁ 117 χαί μοι] καίχοι A 

18 ἐχεῖϑεν A: ἰδὲ bb: om. DEe - 19 φύσιν (alt.) Ab: φύσιν αὐτῇ εἶναι DE: φύσιν αὐτῇ 

Ες 21 pla Ab: βία D et 6 corr. E 7, Ab: om. DEc 26 ἐπάγει Ab: om. 

DE: ἐπιφέρει ἘΠ λέγει E: corr. E? τούτου “tA.| 276b14 31 ἐπάγει ec 

τῶν] thy τῶν Ὁ: tod τῶν E 
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αὐτὴν ἔχουσα ῥοπήν, ὅπερ δείξει μετ᾽ ὀλίγον, εἰ φέροιτο ἐπὶ τὸ τοῦδε τοῦ 1134 i L H i ‘ ’ 

χύσμου μέσον, 7 Bla φέρεται xal παρὰ φύσιν" χαὶ Mee ὅτι ἐπὶ τὸ τοῦ 

τέρου χόσμου μέσον χατὰ quay a EE 3 χεῖται γὰρ τὸ τὴν ἐναντίαν 
~ ‘ , yv ~ ~ sa ΄ 

τῇ παρὰ φύσιν χατὰ φύσιν εἶναι" ἔσονται οὖν ἐχείνῃ τῇ γῇ δύο κατὰ φύσιν 80 
" 

Ἀ ὃ χινήσεις χαὶ ἀλλήλαις ἐναντίαι ἥ τε ἀπὸ τοῦ μέσου τοῦδε χαὶ 7 ἐπὶ τὸ 
μέσον ἐχείνου. εἰ δὲ μὴ χατὰ φύσιν ἐστὶ τῇ ἐχεῖϑεν γῇ ἢ ἐχεῖ φορά, 
ἀλλὰ τὸ μένειν ἐνταῦϑα, τοῦτο χατὰ φύσιν ἐστὶν αὐτῇ: ᾧ γὰρ τὸ φέρε- 

σϑαι ἐντεῦϑεν ἐχεῖ παρὰ φύσιν ἐστί, τούτῳ τὸ μένειν ἐνταῦϑα χατὰ φύσιν 40 

ἐστίν: ἐν ᾧ δὲ 

10 χαὶ τοῦτο γὰρ προηξίωται: πάλιν οὖν τὸ χατὰ φύσιν ἐνταῦϑα φερόμενον 
ὶ 

μένει τι χατὰ φύσιν; εἰς τοῦτο χαὶ φέρεται χατὰ φύσιν" 

ἣΝ , vo 

δύο χινήσεις ἔχει χατὰ φύσιν τήν τε ἀπὸ τοῦ μέσου χαὶ τὴν ἐπ 

Gov τοῦ τε ἐχεῖ χαὶ τοῦ ἐνταῦϑα, ὅπερ ἄτοπον. ἀλλὰ τοῦτο μὲν παρ- 
’ ~ 

έλιπε, thy δὲ αἰτίαν ἐπήγαγε tod ἀτόπου εἰπὼν “pla yap ἢ χατὰ φύσιν᾽᾽, 45 

γάρ αἰτιολογιχὸς σύνδεσμος. | Con ws o7 Pe} 
~ ῷ ἀπὸ = R ἘΞΞ oor 

15 p.276a30 "Ett ἀνάγχη πάντας x τῶν αὐτῶν ἕως τοῦ διὰ τὸ τοὺς 1180 
χόσμους οὕτω χεῖσϑαι πρὸς ἀλλήλους. 5 

7 ) > , ~ ~ 

ὋὉ μὲν ᾿Αλέξανδρος προσλαμβάνεσϑαι ταῦτα τοῖς προειρημένοις φησὶ 
\ 4C \ Ne > ΄ aN ς th ~ a er ’ 

χαὶ προστίϑεσϑαι τὸ δεῖν, εἰ πλείους εἰσὶν ot χόσμοι, ex τῶν αὐτῶν χατ 
> > AY τ 4 la S\ » \ > ~ ‘ 2: 

εἶδος αὐτοὺς εἶναι σωμάτων. μήποτε G2 ἄλλο τὸ ee ἴρημα τοῦτό ἐστιν, 
ava) 10 ἣν - ce > ~ \ Vv , \ 20 ὡς δηλοῖ xal τὸ ἔτι προσχείμενον, χαὶ εἰς ἄλλο ἄτοπον ἀπάγον 

δ ἡ > 

\ 

τ 

μὲν τὴν γῆν φέρεσῦ τὸ ὃξ πῦρ ἐπὶ τὸ Ὧν. ὅπερ ποιε χέτι 7) μὲν τὴν γὴν φέρεσϑαι, τὸ δὲ πῦρ ἐπὶ τὸ μέσον, ὅπερ ποιεῖ μηκέτι γῆν 

εἶναι μηδὲ πῦρ. πρῶτον ὃξ δείχνυσιν ἀχολουϑοῦν τῷ πλείονας λε κέγοντι 

χόσμους τὸ ἐχ τῶν αὐτῶν τῷ εἴδει σωμάτων εἶναι μόνῳ τῷ ἀριϑμιῷ δια- 
φερόντων, πυρὸς ual γῆς καὶ τῶν μεταξὺ τὰς αὐτὰς δυνάμεις ἐχόντων, 1b 

ο5 Yeouctyta μὲν χαὶ χουφότητα ἔχοντος τοῦ πανταχοῦ πυρός. ψῦξιν δὲ χαὶ rt i t t i i ’ 
~ ~ Sw L7. ᾿ o c ΄ 

βαρύτητα τῆς γῆς. δείχνυσι δὲ αὐτὸ οὕτως’ οἱ πλείους λέγοντες χόσυους 
1 i> i ‘ 

, eb Ὁ ὯΝ ¢ ~ ΜᾺ \ \ >| \ 

ὁμοίους αὐτοὺς εἶναι λέγουσιν ἀλλήλοις, ὡς τῷ εἰδει μὲν TOUS αὐτοὺς 

o- ὄντας, ἀριϑμῷ δὲ μόνῳ διαφέροντας: εἰ οὖν ὅμοιοι τὴν φύσιν, ex τῶν 20 

αὐτῶν εἰσι σωμάτων τῷ εἴδει τὴν αὐτὴν δύναμιν ἐχόντων, οἷον ἐχ πυρὸς 
80 χαὶ γῆς καὶ τῶν μεταξὺ χαὶ τοῦ χυχλοφορητιχοῦ σώματος" χόσμος γὰρ τὸ 

ἐχ τούτων συνεστὼς νομίζεται. εἰ δὲ ὁμώνυμα τὰ ἐνθάδε τοῖς ἐν ἄλλῳ 

χόσμῳ λέγει τις, ἀλλὰ μὴ συνώνυμα χαὶ τοῦ αὐτοῦ εἴδους, ἀνάγχη χαὶ τὰ 2 

1 ἔχουσαν A Ὁ 4) corr. ex εἰ EK? 6 ἐχεῖνο DE: corr. E* ἐστὶν E, sed v 

eras. ἐντεῦϑεν ὁ 7 τοῦτο om. b τοῦτο --- ἐνταῦϑα (8) om. A αὐτῇ! 

corr. ex αὕτη E? 8 ἐστί] seq. ras. 1 litt. E 10 ἐνταῦϑα] ἐντεῦϑεν e 
14 ὁ γάρ] yap ὁ A 15 ἔτι δ᾽ ὁ 15. 10 πάντας τοὺς χόσμους Ee 15 τοὺς] 

corr. ex τοῦ A 16 οὕτως E χινεῖσθαι A 11 προλαμβάνεσϑαι 
20 χαὶ (pr.) AD: om. Ebe ἄλλο om. ὁ ἀπάγων DE: corr. ἘΠ 21 γῆν (41{.}} 

ν γῆν DE 22 tw] corr. ex τὸ A 26 τῆς add. E? 27 εἶναι om. D 

28 τῶν] corr. ex tH A 31 συνεστὸς 6 corr. E 32 λέγοι E*c: comp. ambig. Ὁ 

dicat b 
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>, ~ , % ΄ ¢ a~ x ¢ G χά αν ΄, ~ » 

αὐτῶν συνιστάμενα OUXETL OUNELOY, Elvat, ὡς ὑπετ το DK ὁυιωνύμως [10 ὧν 

as ay λέγεσϑαι χόσμους. εἰ οὖν ὁμοειδεῖς ὑποτίϑενται, χαὶ τὰ ἐξ ὧν συνεστήχα- 

σιν ὁμοειδῇ ἀνάγκη εἶναι" εἰ δὲ ὁμώνυμοι οἱ χόσμοι, περὶ τῆς Exdotov 
, \ Qe 2 ~ ᾿ QD sp ae / ( ΤΈΚΟΝ, ΤΡ a ἀν ΟΝ 

φύσεως χρὴ διδάσχειν. ταῦτα οὖν δείξας, ἀχόλουϑον ἐπάγει τῷ ὁμοειδῆ 30 

5 τοῖς ἐνταῦϑα εἶναι τὸ τὸ μὲν ἀπὸ τοῦ μέσου φέρεσϑαι, τὸ δὲ 

μέσον χαὶ ἐν ἐχείνοις τοῖς χόσμοις, εἴπερ πῦρ ἐστι χαὶ ἐχεῖ χαὶ γῆ, καὶ 
πᾶν πῦρ ὁμοειδές ἐστι παντὶ πυρὶ χαὶ τῶν ἄλλων ἕχαστον οὕτως, ὥσπερ 

χαὶ τὰ ἐν on τῷ χύσμῳ μόρια TOD πυρὸς ὁμοειδῆ ἐστιν ἀλλήλοις χαὶ 80 

τὰ τῆς γῆς ὁμοίως χαὶ τῶν ἄλλων. οὕτως μὲν ἐχ τοῦ ὁμοειδῇ εἶναι τὰ 

10 ἐν τοῖς ἄλλοις χόσμοις τοῖς ἐν τῷδε ἔδειξεν. ὅτι τὸ μὲν ἀπὸ τοῦ μέσου 
: ~ \ 5 > Y \ ~ \ 2 ‘ / ¢ ~ >) iA >i =p 

χινεῖται χαὶ ἐν ἐχείνοις τὸ πῦρ, TO OE ἐπὶ τὸ μέσον ἣ YH. δείχνυσι δὲ τὸ 
Som \ δ δ ὃς - πεῖν Ni σιν RARER 9 ee ee) δον Sada Bt ah ies αὐτὸ χαὶ ἀπὸ τῶν περὶ τὰς χινήσεις ὑποϑέσεων τῶν ἐν ἀρχῇ τοῦ βιβλίου 40 

~ ig! ¢ / \ e \ \ + me PP tard > , Ἃ.ὦυ 

προληφϑεισῶν, ἃς ὑποϑέσεις μὲν ὡς πρὸς τὰ ἀπ᾽ αὐτῶν δειχνύμενα χαλεῖ, 
ΕΥ > , ~ > 5 

ἐπεὶ dedstxtat ye ἐν ἐχείνοις, ὅτι ἀνάγχη πᾶσαν εἶναι τὴν ἁπλῆν φορὰν 
\ > ~ a ΄, ΄ 

15 τὴν μὲν ἀπὸ τοῦ μέσου. τὴν δὲ ἐπὶ τὸ μέσον, τὴν δὲ περὶ τὸ μέσον, 
Μ \ 7 Qa is / f a7 = Hea c > 

ELTEP UAL YHAWUGL, χαὺ ας Ἢ χινῆσις γίνεται, OVO εἰσιν ἁπλαῖ Ἢ τε εὐϑεῖο ια 45 

\ ¢ A 7/7 τ σ c 4 ae ς 

χαὶ 7 χύχλῳ. δέδειχται οὖν, ὅτι ὡρισμέναι εἰσὶν αἱ ἁπλαῖ χινήσεις" τὸ 
i? ΄ ) , 

yap σημαίνει τὸ πεπερασμέναι" χαὶ ὅτι δύο at ἐπ᾽ εὐϑείας χινήσεις, 
\ σ ~ ΄, σ ) ἈΡΆΤΟΥ > pared. me) τ > 

χαὶ OTL τῶν age a | ἔχαστον XAT GUTAS εἰδοποιεῖται. εἰ οὖν αὗται 1148 
a , Ca Ἢ 5 ΄ 

20 μόναι εἰσὶν ἁπλαῖ χινήσεις, οὐχ ἐνταῦϑα μόνον, ἀλλά, χἄἂν πλείονες εἶεν 
, ~ a ΄ ty ‘ ~ an~ 

χόσμοι, χαὶ ἐν τοῖς ἄλλοις, ταῖς GE χινήσεσιν δρίζεται τὰ στοιχεῖα, δῆλον 

ὅτι χαὶ τὰ στοιχεῖα χαὶ σώματα τὰ αὐτὰ ἂν εἴη πανταχοῦ. ὃ 
if = Sh Cae ea > ΕΞ r= ἊΜ = vt σ΄ a \ EF x gm 

Λέγει δὲ ὁ ᾿Αλέξανδρος, ὅτι δύναται τὸ αἴ τε γὰρ χινήσεις πεπε- 

eee αι μὴ μόνον λέγειν πεπερασμένας τὰς χινήσεις τῷ πλήδει, ἀλλὰ 
) 

τῷ ore x R ~ = = i] 
, ν » if 

ἐχάστην ἘΠῚ: τι ἔχειν χαὶ μὴ ἐπ᾽ ἄπειρον γίνεσθαι. τὸ γὰρ 
dav L2G > >. ΄ σ - \ 3 a\ 

ἀδύνατον yeveovat ob γίνεται. ἐπιστῆσαι δὲ χρή. ὅτι πρῶτον μὲν οὐδὲν 10 

ἂν εἴη πρὸς τὸ νῦν προχείμενον τὸ μὴ ἐπ᾽ ἄπ τειρον γίνεσϑαι, ἔπειτα οὐδὲ 
“ Q\ ye αὔτ Αι > Y an 
ἀχηϑὲς ἐπὶ τῆς χυχλοφορίας" αὕτη γὰρ ἐπ᾽ ἄπειρον μὲν πρόεισιν, ἀεὶ δὲ 

> / , 

οὐ μόνον γίνεται, ἀλλὰ χαὶ Se 
ΩΝ τιν ἢ σ ε a2 ANY » \ > ~ ~ , , 

30 Astéas δέ, ὅτι ὁμοειδῆ ἀλλήλοις ἔσται τὰ ἐν πᾶσι τοῖς χύσμοις σώ- 
Ἃ / as > , ‘ , c , 3 - 9 ΄ ~ wata, χἂν πλείους εἶεν χόσμοι, ἐπάγει τὸ τούτῳ ἑπόμενον ἐξ dvayxys* τοῦτο 15 

/ DI / > \ “> ἕῳ 4 , 3 

ὃξ ἐστι τὸ πεφυχέναι φέρεσϑαι χαὶ ἐπὶ τὸ τοῦδε τοῦ χόσμου μέσον τὰ ἐν 
\ \ > ~ ΝΥ , ὍΣ ἐν ΕΣ 

αόρια χαὶ τὰ ἐνταῦϑα δηλονότι ἐπὶ τὰ τῶν y ἧς 
\ ~ Ney, lA , ~ ~ 

ἀλλῶν μέσα, ὁμοίως δὲ χαὶ τὸ πανταχοῦ πῦρ πρὸς πᾶν τὸ ἔσ) ρ 7 ατον" τὰ 
35 γὰρ ὁμοειδῇ σώματα πᾶντα ἐπὶ τὸ αὐτὸ φέρεται: ὅπου γὰρ μία βῶλος. 20 

ἐχεῖ καὶ πᾶσα ἣ γῆ ἔστι δὲ ὁμοειδῆ ual τὰ μέσα ἀλλήλοις χαὶ τὰ ἔσχατα. 

1 ὡς --- εἶναι (3) om. Ὁ 3d πῆς om. D 5 τὸ (pr.)] corr. ex τῷ E? 6 ἐστιν 

E: corr. E? zat éxet xat D et altero xat macula obscurato A: καὶ éxet E: ἐχεῖ 

zat E*be 7 χαὶ] te καὶ A 8 τούτῳ om. Ὁ 12 τοῦ DEb: τοῦδε tod Ac 

15 δὲ (pr.)] corr. ex δὴ ΑἹ ἐπὶ] ἐπὶ post ras. ὃ litt. E 17 ἡ χύχλῳ AE?: ὁ χύχλος 

CD: circularis seu circulus Ὁ τοῦτο --- χινήσεις (18) om. Ec 18 πεπερασμέναι] 

27609 19 zat om. A 20 ἀλλά, κἂν] ἀλλὰ χαὶ E: ἀλλ᾽ εἰ χαὶ Ere 21 ταῖς 

δὲ] ταῖσδε ταῖς Ὁ 22 τὰ (pr.) om. A σώματα] τὰ σώματα D 20 πέρα E: 

corr. E? 7 γίγνεσϑαι E 29 γίγνεται E 30 μία] in ras. ΕΞ: om. D 



> woe et ae 

τοῦ 

252 SIMPLICII IN L. DE CAELO 18 [Arist. p. 276230] 

“δῆλον δέ, φησὶν ᾿Αλέξανδρος, ὅτι πεφύχοι ἂν ἢ πονταχοῦ γῆ χαὶ τὸ παν- 1144 
ταχοῦ πῦρ φέρεσϑαι ἐνταῦϑα, éx τοῦ μένειν dv αὐτὰ ἐν τούτοις τοῖς τό- 

Μ b) ως ie \ , Ξ Sa %. , ‘ a. 2 ~ o para A 9 

ποις KATA φύσιν, εἰ τις ἀπέϑετο᾽ οὐ γὰρ δὴ ἐροῦσιν, ὅτι τεϑέντα ἐν τού- 90 
Ὶ ΄ ~ ~ Vv ~ 

τοῖς οὐ μενεῖ, χαὶ τῶν σωμάτων ὁμοειδῶν ὄντων χαὶ τῶν τόπων: ὅπου 

ὃ δὲ μένει τινὰ χατὰ φύσιν, ἐπὶ τοῦτο χαὶ χινεῖται χατὰ φύσιν. εἰ οὖν τοῖς 
‘ ~ πλείους λέγουσι χόσμους ἀχολουϑεῖ τὸ πεφυχέναι φέρεσϑαι χαὶ ἐπὶ τοῦτο 

τὸ μέσον τὴν ἐν ἄλλῳ χόσμῳ γῆν χαὶ τὸ ἐν ἄλλῳ πὰρ ἐπὶ τοῦτο τὸ 80 
»ν - πα δῷ ἡ ΄ δ /F a~ ao 3S » 4 

EGYATOV, τοῦτο GE ἐστιν ἀδύνατον, ὡς δείξει, δῆλον, ὅτι ἀδύνατον εἴη χαὶ 
» ~ 4 ~ »} ΄ς > A led Vv ~ , ΄ ΄ 

EXELVO, ᾧ τοῦτο ice Jia μεν, εἰ γὰρ οὕτως ἔχει τῶν χόσμων 7 ϑέσις, 
ra ? | ~ \ Ἁ \ ΄ ΄ / ¢ > Ἂν ΄ ΄ ~ 

10 ὡς εἶναι αὐτῶν χατὰ τὰ Eo ΧΗ τα τὰς ἁφάς, εἰ μέλλοι ἢ ἀπὸ ἑτέρου γῆ 
~ ~ /, ΄ ~ 

ἐπὶ τὸ τοῦδε τοῦ χόσμου μέσον φέρεσϑαι, ἀνάγχη πρῶτον αὐτὴν ἐπὶ τὸ 35 
» ~ oO ~ ~ 

πέριξ ἐχείνου zal τὸ ἄνω ἐνεχϑεῖσαν οὕτως εἰς τοῦτον μεταβῆναι τὸν 
Ὗ ~ ~ 

χόσμον χαὶ ἐπὶ to μέσον αὐτοῦ χατενεχϑῆναι xal τὸ ἐχεῖ πῦρ μετελϑὸν 

ἐχεῖθϑεν χαὶ γενόμενον ἐν τῷ ἐσχάτῳ οὐρανῷ τοῦ τῇδε χόσμου ἀπ᾽ αὐτοῦ 
BS ΄ 5 ἊΣ id \ , , >\ ’ »} 4 ° { 

15 χαταβαίνειν εἰς τὸ ὑπὸ σελήνην" τούτου δὲ συμβαίνοντος ἀνάγχη φέρεσϑαι 40 

ἄνω μὲν τὴν γῆν ἐν τῷ οἰχείῳ χόσμῳ, τὸ δὲ πῦρ ἐπὶ τὸ μέσον χαὶ χάτω 
ἐν τούτῳ τῷ χύσμῳ, ὁμοίως δὲ χαὶ τὴν ἐντεῦϑεν γῆν ἐχεῖ φερομένην 
ae 

l 
΄ ΄ ΄ ~ 3 ~G \ \ > ~ ΄ 

LTO TO 45000 φέρεσϑαι χατα φυσιν TOU ἐνταυϑα προς τὸ EXEL UWEOOY, ὰ 

ὅπερ ἀδύνατον, γὴν οὖσαν ἀπὸ τοῦ μέσου φέρεσϑαι. συμβαίνει δὲ ταῦτα 

20 οὕτως διὰ τὸ τοὺς πλείονας χόσμους, εἴπερ εἰσί, χατὰ τὰ ἔσχατα ἐ 

ota: ἀλλήλων 7 πλησιάζειν ἀλλήλοις. γχἀγὼ | μὲν τὴν λέξιν ἐχείνην 1140 

τὴν λέγουσαν τούτου γὰρ συμβαίνοντος ἀνάγχη φέρεσϑαι ἄνω μὲν 
τὴν γῆν ἐν τῷ οἰχείῳ χόσμῳ, χάτω δὲ τὸ πῦρ οὕτως ἐνόησα, ὡς 

ς μὲν γῆς ἐν τῷ ὁ atxelep χύσμῳ ἄνω Ἐπ τς τοῦ G& πυρὸς χάτω ἐν i 
3 “Ὁ ~ f dX ~ 5 lA ΄ =. 

25 τῷδε τῷ χόσμῳ" ὃ δὲ "A NeEavepos χατὰ χοινοῦ TO ἐν TH οἰχείῳ χύσμῳ 5 

ἀχούσας λέγει, ὅτι χαὶ τὸ πῦρ ἐπὶ τὸ μέσον τότε πρῶτον οἰσϑήσεται τὸ 
- » C "ὦ ἐν τῷ οἰχείῳ χόσμῳ, ἵνα ext τὸ ἄνω ἐν τῷδε τῷ χόσμῳ χινηϑῇ. “εἰ 

γὰρ ὑποχείμενός τις, φησίν, εἴη χύσμος τῷδε τῷ χύσμῳ, οὗτος δὲ ὑπὲρ 

αὐτὸν χείμενος, τὸ πῦρ τὸ χαταντιχρὺ oe ἁφῆς τῶν χόσμων ὃν ἐν 10 
wa een ΄ ἊΨ, 5. ἡ - VY, ( \ > “ὌΝ 80 τῷ ἑτέρῳ κόσμῳ ἐπέχεινα τῆς ἐχεῖ γῆς, ἵνα ἐπὶ τοῦτο ἔλϑῃ τὸ ἐν τῷδε 

z \ ᾧ 

\ 

τῷ χύσυῳ ἄνω. aide πρῶτον αὐτὸ τ τι τοῦ χόσμου τοῦ ἐν 

ἔστι διάμετρον χατὰ φύσιν, et ye ἐπὶ τὸ ἐν τούτῳ ἄνω χινεῖται χατὰ ως 
) 

ν, ἀλλὰ ταύτην χινούμενον χαὶ ἐπὶ τὸ έσον ἀνα χαΐως ἃ a ἵξε- 10 j ϊ 
a o cy a) [0] ας 

> 
i> ξ χείνῳ τῷ χόσμῳ, ὅπερ ἐστὶ χάτω, ὥστε πρῶτον εἰς τὸ χάτω᾽ 

όμενον αὐτοῦ ἣ ἐγγὺς αὐ- 
+ @ 

< 

35 χατὰ φύσιν χινηϑήσεται: οὐ yap δὴ τὸ μὲν ἅπτ 
" , 5 > > Ἃ τοῦ ὃν πῦρ χινηϑήσεται χατὰ φύσιν ἐπὶ τὸ τοῦδε ἄνω, τὸ δὲ ἐπέχεινα ὃν 

2 ἂν addidi: om. ADEbe 6 xat om. τ 9 ἔχοι C 10 τὰς ἁφάς} corr. ex 

σφᾶς 13 μέλλοι] comp. ambig. Ὁ ὃ τὸ] τὰ Α 18 κατὰ --- φέρεσϑαι (19) 

om. D 19 συμβαίνει] corr. ex συμφέρει τὰ 20 εἰσί] seq. ras. 1 litt. E 

26 ἀχούσας om. Καὶ τότε om. be τὸ (tert.)] corr. ex τῷ E? 28 εἴη] εἴη 

6 Ee 80 τὸ] corr. ex τῷ E? 32 ἔστι] corr. ex ἔστιν E 33 xat om. Ὁ 

84 τὸ (pr.)] corr. ex τῷ E? 34. 35 χάτω χατὰ φύσιν Ab: κατὰ φύσιν χάτω DEc 

30. 36 αὐτοῦ ΑΕ": αὐτῷ DE 
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οὐχέτι: πάντα γὰρ ἐπὶ τὸ αὐτὸ φέρεται χατὰ Pen: ταῦτα ὁ ᾿Αλέξαν- 114b 

ὄρος ἠναγχαάσϑη λέγειν χατὰ χοινοῦ τὸ ἐν τῷ οἰχείῳ χόσμῳ ἀχούσας 21 

’, 

πι τε τῆς γῆς χαὶ τοῦ πυρός, οὐχ ἀναγχαίως, ὡς οἶμαι. ἐϑαύμασ α δὲ 
My 

αὐτοῦ thy σφαιροποιίαν ὑποχείμενον ἄλλον τῷδε τῷ χύσμῳ λαβοῦσαν 
[4 \ ~ ¢ ae ra / ‘ v \ ees \ ‘ b) ΄ Ἐ 

5 χόσμον χαὶ τοῦτον ὑπερχείμενον. τί γὰρ ἔσται τὸ δρίζον τὸ πρὸς ἀλλή- 85 
‘ vw , ~ f 

hove ἄνω xal χάτω τῶν χύσμων; & 
\ ὌΝ Cut ‘ v 5 \ \ \ a 

que τεροὺς χάτω λέγοιμεν, τὸν δὲ ὑπὲρ χεφαλὴν ἄνω" ἀλλὰ πρὸς τοὺς av- 
~ 

‘ 

΄ σε ΠῚ \ , - ¢ ~ ¢ VW ie 

τίποδας ἡμῖν ἐναντίως ἕξει. τίς 68 χαὶ χρεία tod ὑποχεῖσϑαι χαὶ ὑπερ- 
Ἃ \ 5 ’ 98} εἷ - \ 4 ~ ἊΣ ~ 

χεῖσϑαι: χἂν γὰρ ax πλαγίου ἦν, τὰ αὐτὰ συνέβαινε. τοῦτο Ge χαλῶς 30 
΄ mae » > ied \ ~ ὦώὥ \ \ ’ MV fed 

10 προστίϑησιν ὃ ᾿Αλέξανδρος, ὅτι πρὸς τῷ ἕχαστον τὴν παρὰ φύσιν nat ἐναν- 

τίαν χίνησιν χινεῖσϑαι ἢ ὡς χατὰ φύσιν συμβαίνε: χαὶ τὸ τὰς ἐναντίας χι- 
’ 

νήσεις ἅμα χατὰ φύσιν αὐτοῖς εἶναι τήν te ἄνω χαὶ τὴν χάτω, ὅπερ ἀδύ- 

νατον: χεῖται γάρ, τῶν ἐναντίων | ἑτέρα παρὰ φύσιν τινὶ σώματι, τὴν 3 
S 

ἑτέραν ae χατὰ φύσιν αὐτῷ τούτῳ, xal ἔτι μίαν Exdotp τῶν ἁπλῶν 

15 τὴν χατὰ φύσιν εἶναι χίνησιν. “διὰ τοῦτο δέ, φησὶν 6 ᾿Αλέξανδρος, μετα- 

πεσεῖται χαὶ τὰ ἐν τῷδε τῷ χύσμῳ σώματα, εἴπερ χαὶ τοῖς ἐνταῦϑα χατὰ 

φύσιν ἐστὶ τὰ ἐκεῖ μέσα χαὶ ἔσχατα: πᾶσι γὰρ τοῖς KAT εἶδος τοῖς αὐ- 40 

τοῖς οἱ αὐτοὶ τόποι olxetor.’ εἰ τοίνυν ὑποτεϑέντος τοῦ πλείους εἶναι 

χύσμους ἠχολούϑησεν ἐξ ἀνάγχης τὸ τὰς ἐναντίας χινήσεις ἅμα χατὰ φύσιν 

20 εἶναι τοῖς ἁπλοῖς σώμασι, τοῦτο δὲ ἀδύνατον, χαὶ ἢ ὑπόϑεσις ἀδύνατος ἂν 

εἴη. εἰ γάρ τις λέγοι τὴν ἐξ ἄλλου ἀρσίιου τῆν ἐπὶ τὸ ἐν τούτῳ μέσον 45 

βίᾳ κινεῖσϑαι ual μὴ χατὰ φύσιν, οὗτος ἐρεῖ τὴν ἐκ τοῦδε τοῦ χόσμου 

χίνησιν  χατὰ φύσιν εἶναι τῇ αὐτῇ. xat as αὕτη ἄνω ἢ ἀπὸ todd: Ilha 

> τοῦ μέσου. 

25 "Eott δὲ Fj ὅλη τοῦ λόγου συναγωγὴ τοιαύτη: εἰ πλείους of χόύσμοι 

ὅμοιοι τὴν φύσιν! ὄντες χαὶ μὴ ὁμωνύμως χόσμοι λεγόμενοι, ἀνάγχη πάν- 

τας ἐχ τῶν αὐτῶν χατ᾽ εἶδος εἶναι σωμάτων dolud μόνῳ διαφερόντων" 5 
\ > Ἂν ~ 

i δὲ τοῦτο. τὰς αὐτὰς τῶν δυνάμεις τὰ σώματα χαὶ τὰς αὐτὰς χατὰ 
o 

, 7 ~ 

φύσιν χινήσεις, ὥστε πῦρ εἶναι ἐν ἐχείνοις καὶ γῆν καὶ τὰ υξταξὺ ὥσπερ 
\ > ~ 5 ~ ~ 4 

30 ἐνταῦϑα- ef δὲ τοῦτο, δῆλον, ὅτι TO μὲν ἀπὸ τοῦ μέσου TE τς φέρεσϑαι. 
ἘΝ oi 2 \ \ , Ld Ὁ , > ~ " - ΄ 

τὰ δὲ ἐπὶ τὸ μέσον: ὁμοειδῆ γάρ ἐστι τοῖς ἐνταῦϑα, ὡς χαὶ τῶν ἐνταῦϑα 10 
ε > ῳ 
ἑχάστου τὰ ene ἀλλήλοις: χαὶ μέντοι δύο μόναι χινήσεις ἁπλαῖ χατ᾽ εὐ- 

ϑεῖάν εἰσιν ἥ τε ἄνω χαὶ ἢ κάτω, οὐ μόνον ἐν τούτῳ τῷ χόσμῳ, ἀλλὰ 
‘ σ cA ‘ “" ~ ec a~ 

χαὶ ὅπου ἂν ἢ φυσιχὴ χίνησις: εἰ οὖν ταῦτα οὕτως, χαὶ τῶν δμοξιδῶν ἐν 
" ΄ , > ~ yv = 

35 ἑχάστῳ χόσμῳ τὰ μὲν ἀπὸ τοῦ μέσου φέρεται, τὰ GE ἐπὶ τὸ μέσον, ἔστι δὲ 1 

χαὶ οὐχ ὁμώνυμα. on 
\ \ 4 \ Vv ~ χαὶ τὰ μέσα χαὶ τὰ ἔσχατα τὰ ἦν τοῖς χόσμοις ὅμοει 

3 ὡς om. Ee 7 ὑπὲρ] ὑπὲρ thy A 9 συνέβαινεν E: corr. ΕΣ" 10 τῷ] corr. 

ex τὸ EK? 11 7 ὡς seripsi: ὡς ADEe: et eo qui Ὁ 12 χάτω Ab: xdtw ῥοπήν 

DEc 15 τοῦτο] ταῦτα A ὁ οὐ. Ὁ 16 ἐν Ab: om. DEc 11 ἐστὶ] 

corr. ex ἐστὶν E 21 λέγοι] comp. ambig. Ὁ 25 ἡ ὅλη DE: ὅλη A 

τοῦ λόγου συναγωγὴ ACDb: συναγωγὴ τοῦ λόγου Ee 26 μὴ om. C χόσμοι ACb: 

χόσμοι δὲ DE 29 ἐν] zat ev A 30 ταῦτα CDb 31 ἐστι] seq. ras. 

1 litt. E 35 ἔστι] seq. ras. 1 litt. Εἰ 36 οὐχ E, sed corr. 
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δῆλον, ὅτι πέφυχε φέρεσθαι χαὶ ἐπὶ τόδε τὸ μέσον τὰ ἐν ἄλλῳ χόσμῳ 1158 
, 4 Lan) \ 

τὸ ἔσ σχατον τὸ ἐχεῖ TOp* εἰ δὲ τοῦτο, ἀνάγχη a 

1) 
vw pe 

eee 
" Θ 

ΠΩΣ 

Ὁ 2 
ὡ 
x 2 = re | re] © wy a ° > © 

~ , 4 

τὴν μὲν ἐν ἀπὸ τοῦ μέσου φέρεσθαι ἄνω, τὸ ὃὲ πῦρ ἐπὶ τὸ μέσον χαὶ 90 
΄ ἣν ~ » ΄ 5» " ~ ΄ 

χάτω χατὰ φύσιν. εἰ οὖν ταῦτα ἀδύνατα ἀδύνατος χαὶ ἢ ἐξ ἀρχῆς ὑπό- 
ao ae ? ~ 5 4¢ " ᾿» > , 5 ὕεσις, Ὁ ταῦτα ἠχολούϊησε, τὸ πλείονας εἶναι KOGWONS. 

x tv ’ - 

ρ. 276018 Ἢ γὰρ οὐ ϑετέον τὴν αὐτὴν εἶναι φύσιν ἕως τοῦ τού- 9ὅ 
[4 ar Vv / / ΄ ΄ 

τοῦ GE οντῆς AGVVATOV εἰναι χησμηὺς πλείους ενος. 

Ἁ Δείξας τὰ ἑπόμενα ἄτοπα τοῖς πλείονας λέγουσι χόσμους ἐξ δὁμοφυῶν 
τῶν ἐν αὐτοῖς ἁπλῶν σωμάτων συγχειμένους χαὶ τὴν αὐτὴν ἐχόντων χί- 

10 νησιν χαὶ πλείονα τὰ μέσα χαὶ τὰ ἔσγατα νῦν ἀποδείχνυσιν, ὅτι τοὺς ὅμο- 30 
φυῇ τὰ ἁπλᾶ oleae σώματα ἀνάγχη ἕν sie εἶναι τὸ μέσον χαὶ ἕν τὸ 

ἔσχατον οὐ τῷ εἴδει, ἀλλὰ τῷ ἀριϑμῷ - ἐπὶ γὰρ τὸ αὐτὸ τῷ ἀριϑμῷ μέσον 

unt ἔσχατον τοῖς βαρέσιν ἐστὶν ἢ φορὰ χαὶ τοῖς χούφοις, ἵνα μὴ τὰ εἰρη- 
μένα ἀδύνατα ΠΡ an πλειόνων τῷ ἀριϑμῷ τῶν μέσων χαὶ τῶν ἐσχά- 35 

15 των ὑποτεϑέντων τὸ τὴν γῆν ἄνω τος χαὶ τὸ πῦρ χάτω χαὶ τὸ δύο 
ἐναντίας ἕχαστον τῶν ἁπλῶν χατὰ φύσιν ἔχειν: οἷς ἀτόποις χαὶ 

αὐτοῖς οὖσιν ἔτι ἀτοπώτερον ἕπεται τὸ μηὸξ εἶναι μηχέτι τὰ ἁπλᾶ τοῦτο. 
ὅπερ λέγεται εἶναι, οἷον τὴν γῆν μηχέτι γῆν εἶναι μηδὲ τὸ π τις πῦρ. 40 

εἰ γὰρ ἢ Exdotov οὐσία χαὶ τὸ εἶναί ἐστιν ἐν τῇ τοι ae χατὰ 2 bow χινή- 
20 Get, ταύτης ὑπαλλαττομένης τ χαὶ ay οὐσίαν αὐτῶν μεταπίπτειν. εἰ 

οὖν ἕν τῷ ἀριϑμῷ τὸ μέσον χαὶ ἕν τὸ ἔσχατον, ἀδύνατον εἶναι χύσμους 
πλείους ἑνός: ἕχαστον γὰρ χόσμον ἀνάγχη χαὶ μέσον ἔχειν χαὶ τ 45 
ὥστε τοῖς λέγουσι τῶν ἁπλῶν σωμάτων τῶν ἐν πᾶσι τοῖς χόσμοις THY 

αὐτὴν | δύναμιν εἶναι ἀχολουϑεῖν τὸ ἕν λέγειν μέσον χαὶ ἕν ἔσχατον, 1180 
΄ ΝᾺ ΄ 3 » , ΄ 

25 τούτῳ δὲ τὸ ἕνα χόσμον εἶναι χαὶ μὴ πλείους ἕνός. 

p. 276021 Τὸ δὲ ἀξιοῦν ἄλλην εἶναι φύσιν ἕως τοῦ τὸ δὲ ε 
τὸ αὐτό. 5 

vy , \ \ > ΄ ΄ © > ΄ ΄ . ΄ 
Evotasty τινα πρὸς τὰ εἰρημένα φέρεσϑαι δυναμένην λύει τὴν λέγου- 

σαν τὴν ἐν ἄλλῳ χόσμῳ γῆν μὴ φέρεσϑαι κατὰ φύσιν ἐπὶ τοῦτο τὸ μέσον 
2 3 yw Ἁ 5 — +) Si na sy es » τι ah} ΟΣ = Ne πο ve a - 

80 διὰ τὴν πολλὴν ἀπόστασιν, εἰ δὲ τοῦτο, μηχετι τὰ ἐπαχὕεντα ἀτοπα τοῖς 
» 

πλείονας λέγουσι χύσμους ἀχολουϑεῖν: οὔτε γὰρ ἣ γῇ ἐπὶ τὸ ἄνω οὔτε τὸ 10 

3 ἄνω] evan, E 4 φύσιν ACE*b: φύσιν ἔσται DE 5 ταῦτ᾽ D 6 ϑα- 
téov A 7 8 Ee ὄντος] ὄντος τοῦ ἀτόπου E: ὄντος ἀτόπου Ec 10. ὑπο- 

δειχνύουστι A 11 εἶναι om. A ἕν om. A 12 οὐ τῷ --- ἔσχατον (13) om. E: 

οὐχ elder ἀλλ᾽ ἀριϑμῷ ὅπου Ee ἐπὶ D: ἐπεὶ A 13 φορὰ] φοβερὰ A χαὶ τοῖς 

om. E: zal E? 15 χαὶ τὸ δύο scripsi: οἱ Ὁ: τὸ δύο ADEe 17 μηχέτι --- γὴν (18) 

om. E: μηχέτι ἁπλαῖ τὸ ὃ λέγονται εἶναι οἷον τὴν γῆν Ee 19 et] τ A 25 τῶν 

ἐν Ab: om. CDEc 24 ἀχολουϑεῖ c ἕν (alt.) om. Ee 25 τούτῳ AD: 
.5 

τοῦτο CE: hee b τὸ] corr. ex τὸν E? 26 δ᾽ ς φύσιν εἶναι E δ΄ ὁ 
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ἐπὶ τὸ χάτω οἰσϑήσεται. τὸ τοίνυν τὰς 
~ > ΄ > ΄ - , 

τῶν OLKELWY ODVAULEWY TOLS σώμασιν 
a , ΄ wal , ε 

ἄλλη φύσις, τουτέστιν ἄλλη χίνησις ἣ 
™ Ves . 

σώμασιν, ἐὰν πλέον ἣ ἔλαττον anos 
~ “4 

τῷ KOS) διαφέρ st 

> / \ 

OLOLGEL τῷ τα 

~n 

TWOE on 

, pe 

τούτῳ μόνον πόρρωϑεν ἐπὶ 

ἀσϑενέστερον ἄρχεσϑαι τῆς χινήσεως χαὶ 

KOS τῆς ἀποστάσεως. τησούτῳ μᾶλλον 

~ ~ 5 ’ Γ 

TWOL τῶν οἰχείὼν τύπων. 

ΞΕ Κ = ἊΝ ~ 5 ~ ~ nas 

tO TOSOVOL υ χης αποσχξιν Ἢ TOGOVOL; 

Ἁ 

TOUS 

ων ἃ 

χατὰ λόγον. 

ἀσὃενέ 

ist. p. 276021. 96] 

> ~ ¢ ΄, 

αἰτιᾶσθαι, φησί, 
τῆς Cea Oey 2 ΝΑ 

OUX ξχει Aovyov* 000¢E 
΄ 

φύσιν. 
i 

\ > , - 
XAT. ξγγίνεται τοις 

τί 

7 
> , ΄ , 

οἰχειοὺς TOTOUS YLVOUDILEVE. » 

σ 

σῳ πλεῖον 

ΔΑ pat iy ee 
τερὴν" TO {LS éytor ELONS 

΄ ΡᾺ ΄ ἘΝ Dd) > , ¢ > , \ ΄ -“ 

χινήσεως, χἂν πλείων Ἢ “av ἐλάττων ἢ ἀπόστασις, τὸ αὐτὸ μένει. οὕτως 
- - » , Vv > 

οὖν χαὶ τὰ ἐν τοῖς ἄλλοις χόσμοις, εἴπερ ἦν, 
\ > QO” ΄ ἣν; «ἃ -- , ~_ 

τὰ ἐνθάδε χινήσεως ἤρχοντο χατὰ λόγον τῆς 

φύσιν χινήσεως ὑπήλλαττον, 

10 

> ~ \ εἶδος τῆς χατὰ 
ἄλογον γὰρ φϑορᾶς χαὶ γενέσεως αἰτιᾶσϑαι 

ΗΝ 

TO 

τ / ~ > \ 

οὐδὲ τὸ ὑέσα εἶναί τινα ἀνομοειδῇ. οἷον τὸ 

/ ~ 

TOUTESTLY τὴς 

ἐχεὶ χαὶ 

SQ Ee a \ Ἢ ~ > \ 

αἀσϑενέστερον μεν ἂν τῆς ἐπὶ 
5 , ve , ‘ 

ἀποστάσεως, οὐ μέντοι τὸ 
> _~ 

αὑτῶν" 

ae 
“λλ 

»} , 

ODOLES 

UTILS τῆς διαστάσεως. 

© 

oF x 
νταῦϑα πῦρ 

‘ 
. 
! 

~ 

[5b 

20 

ἘΞ 
25 

\ ~ 5 ~ / VW Vv Ἁ Ἁ 

χαὶ τοῦ ἐνταῦϑα 5000, αἰτιῶν εσταᾶι TOV τὴν χαταὰα 

τον, = XS 5 Q λεὼ Pan Ἐς PY => ο΄ δὶς ἫΝ ie 5 PROCS AON) r 
φυσιν COPAY ATOSAZAStY τὴν tyY ἔπι τοῦτο TO μεσον" OVLOE (40 30 

~ a” ’ ΄ , ta: ~ vt ~ » 

τῷ χύσμῳ. αν μξσὴν ὑπόϑηταί τις πυρ εἰναι Yys TE Avw χατε- 

‘ 

ry τς 
EY τ ~ 

.Ξ 
- ΄ ΄, 5 C > ΄ Pee 

χαὶ TOD χάτω τόπου, χωλυϑήσεται ἐχείνη ἐπὶ 
΄ ς Ψ σ ΄ - 

ν φέρεσϑαι. ἔτι, ὅπερ α ou ἐν 
- > ~ ΄ ΄ - \ * 

14 cv τῷ TOUTOD WSO) τεϑεῖσα χατα Bin) 

, ~ Vv 

τί γὰρ τὸ ἐξιστῶν ἔσται; — δῆλον. ὡς χαὶ χινήσεται χατὰ pity 
> ~ ΄ ~ ΄ > = ¢ ~ 

ἐνταῦϑα μέσον" χεῖται γάρ, ἐν ᾧ τι ἠρεμεῖ χατὰ πε δι ἐπὶ τοῦτο χι- 

νεῖσϑαι χατὰ φύσιν. 
‘ 

) + > , > ~ 
; Ἀλλὰ μὴν ἀνάγχη ye εἶναί τινα χίνησιν αὐτῶν ἕως τοῦ 40 p. 2766 26 

ἀδύνατον τοῦτο χινεῖσϑαι τῷ σι βίᾳ. 

, Vv 

σωμάτων ἐστι τις χατὰ πὰ μὲν 

χται μέν. 

ἐχάστῳ τῶν φύσιν χίνησις, 

οἶμαι, χαὶ RAT ἀρχάς, ὅταν τριῶν ἀποδειχϑεισῶν τῶν χατὰ ἘΞ 

ύσιν χινήσξων διὰ γραμμὰς ἣ μὲν χυχλιχὴ τῷ 45 
΄ 

πευπτῷ σώματι 

5 ~ ,ὔ 

εν τῷ τριτῷ 

de 
en 
Ws 

‘ 

σελήνην. δειχϑήσεται τούτων χαὶ 
a.) 

5 ‘ a 7 5 ~ , 

ς βιβλί La * χαὶ νῦν δὲ AUTO οξειχνῦσι αὐτῷ πρὸς 

Vv 

τὰ yor 07, 

fe) tUWoVv 

\ 75 
{4p oT ‘ 

ὃ ΄ ΄ »» 

πάρχον χαὶ πρὸς evra: ἀξιώματι 

ΟῚ 
Ὁ tv bis D οσχει 

τὸ CEc τῷ AD: 

12 ὑπ 

“ 

1 

εἰς αὐτὴν D: 

24 γ᾽ 

ιν ἐδείχ ty, 

5 τοσονδὶ] τοσόνδε CD 

7 πλεῖον] corr. ex 

4 τί] ἔτι Εὶ 4.5 
Ὕ U 

Ὁ τοῦτῳ A: 

ἐγγίγνεται E 
Cc «ἢ a 

τοσονδί) τοσόνδε 

AC: 

εἰδῇ c 

ἀπήλλαττον 

16 

20 τούτῳ 

A ex HA αττον πλείω A! 

D: 

δὲν Ὁ te] τῆς D 

τιϑεῖσα E τὴν αὐτὴν (eodem modo?) AEb: 

DE: τὸ ἐν A(b) ex 

27 οἷμαι) εἶναι E: 

cap. 4 32 

7] corr. 
aVOU.0LNE 00- 

litt. E 

αὖτ 

20 

σώματι D 

ὑπέλλαττον 

17 Is zoho }ijsetat] ante > ras. D 

τὴν 22 ἐν 
τοῦ ΕΣ δ 

20 

μὲν οὖν E%e 

90 

ws] χαὶ D 

τοῦτο] corr. 
y ἫΝ P , 

οἶμαι B%* προσήχε τρίτῳ] 
‘ ‘ ‘ 

corr. 

€ 

ὡς 

ὑπάρχοντα E: E? ἤδη) corr. ex εἴδη A 
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ἐν ἄλλῳ χόσμῳ γῆν xal τὸ ἐχεῖ πῦρ ἐπὶ wide τὸ μέσον χαὶ τόδε τὸ 110: 
ἔσχατον φέρεσϑαι χατὰ φύσιν ἠνάγχαζεν. ὁ δὲ ᾿Αλέξανδρός φησιν “el μὴ 6 é ? tea | Tl 
? : , 237 v ΄ ᾽ »; , 

Ty τις τοῖς σώμασι χίνησις χατὰ φύσιν, ἐδύνατο ἄλλα ὑπ᾽ ἄλλων χινού- 
5 ? Vs ‘ wv , 55: - , - , 2 , 4 , ‘ 

μενα én ἄλλα χαὶ ἄλλα πλείους ποιεῖν χύσμους τῷ μὴ ἐπὶ τὰ αὐτὰ φέ- 
{ }) 4 sy " , ’ 5 ΄ ~ b] ’ 5 ‘ 

5 ρεσϑαι. υήἥποτε δὲ ἀτάχτως φερόμενα ἀχοσμίας μᾶλλον, ἀλλ᾽ οὐχὶ 10 

χόσμοηυς πλείονας ἐποίουν. ὅτι οὖν ἀνάγχη εἶναί τινα χίνησιν τῶν ἁπλῶν 

σωμάτων χατὰ φύσιν (τοῦτο γὰρ προσυπαχοηυστέον), δείχνυσι λαβὼν ὡς 
is is τὸ χινεῖσϑαι πάντα τὰ ἐν πᾶσι τοῖς χόσμοις ἁπλᾶ σώματα. χαὶ ὅτι 

τὰ ἐν τούτῳ τῷ χύσμῳ operat χινούμεναι. ὅμοιοι 6& ὑπόχεινται ἀλλήλοις 1Ὁ 

10 οἵ χόσμοι, χαὶ ὅτι τὰ φυσιχὰ σώματα τῶν μαϑηματιχῶν ἀχινήτων ὄντων τῷ 
χινεῖσϑαι μάλιστα διενήνοχεν. οὕτως ἐρωτᾷ δυνάμει τὸν λόγον" τὰ ἁπλᾶ 

Ἢ ἐν τοῖς χύσμοις σώματα, ἐπειδὴ χινεῖται, 7 χαὶ χατὰ φύσιν χινεῖται ἣ 
, , \ \ / > \ \ ΄ μ ΟῚ γ. Ρ 

μόνως βία χαὶ παρὰ φύσιν; GAN εἰ μὲν χαὶ χατὰ φύσιν, ἔχομεν τὸ ζη- 20 

τούμενον. ὅτι ἀνάγχη εἶναί τινα χίνησιν αὐτῶν χατὰ φύσιν’ εἰ δὲ παρὰ 

15 φύσιν, πάσας χινοῦνται χαὶ τὰς ἐναντίας, οἷον τὴν ἀπὸ τοῦ μέσου χαὶ ἐπὶ 

τὸ μέσον. 
΄ X > o IQ 7 ~ > ~ , > / 

Πρόχειρον μὲν ἦν, ὅτι ἀδύνατον τοῦτο. ex τῶν χειμένων δειχνύναι" 
χεῖται γάρ. ὅτι ἢ ἐναντία τῇ 

[7 i i 
παρὰ φύσιν χαὶ βιαίῳ φορᾷ χατὰ φύσιν 2% 

b] ΄ ef SX ~ \ 9 > , \ €. an ΄ Ωλ \ c , aA 

éottv' ὁ δὲ τοῦτο μὲν οὐχ ἐπήνεγχε ual ὡς ἤδη pape” χαὶ ὡς λόγου ὃεό- 
~ nt , 4 

20 μενον, ἐχεῖνο δὲ ὡς προφανέστατον, ὅτι. ὃ μὴ πέφυχεν ὅλως χινε τος 

οὔτο βία χινεῖσϑαι ἀδύνατον: εἰ γὰρ μὴ πέφυχεν ὅλως χινεῖσϑαι, οὐδ᾽ 
ἂν χινηϑείη ὅλως" εἰ δὲ χινεῖται ὁπωσοῦν, δῆλον, ὅτι πέφυχε χινεῖσϑαι" 30 

~ , ~ ld 7 ’ 

τοῖς δὲ πεφυχόσι χινεῖσϑαι ἔστι τις πάντως χίνησις χατὰ τσ, ἣν πεφύ- 
χασι χινεῖσϑαι. χαὶ θαυμαστὸς ὃ λόγος: πᾶν γὰρ τὸ τος φύσιν τῷ χατὰ 

25 φύσιν παρυφίσταται, χαὶ μὴ ὄντος τοῦ χατὰ φύσιν οὐδ᾽ ἂν o- 2 Ὁ x Ὁ cs. A < 

ὑφίσταιτο. 35 

p. 27629 Et τοίνυν ἔστι τις χίνησις ἕως τοῦ διαφέρουσι jap 
οὐϑὲν εἴδει ἀλλήλων. 

5 oO \ ΄ v ΄ ΄ , ~ ε ~ » 
Δείξας, ὅτι χατὰ φύσιν ἔστι τις χίνησις ἐχάστῳ τῶν ἁπλῶν, τούτῳ ἐξ 40 

΄ μ᾿ ~ ¢ ~ ΄ ~ > 

30 ἀνάγχης ἑπόμενον δείχνυσι τὸ τῶν ὁμοειδῶν πάντων xal τῶν χα 
~ 

τ 

Ω σ δ ς , ¢ ΄ . \ ΄ ΄ 
εὐο πο, προς eva ἀριθμῷ TOTOY ὑπάρχειν τὴν χατὰ OvVOlV χινὴ- 

> tee peel tea alg > ee NS a , \ \ \ 2 

σιν. OLOV προς tOOS τι μεσον εν TW) GE τῷ χοσμιὺ χαὶ πρὸς τῇ εν ~ 

, v ~ \ vy , ae ‘ 4 ΄ \ / \ = 

TOUT εσχατὴν Ἢ τὰ ἐν ἄλλῳ XOGU.W) “Εἰ yap χατὰ φυσιν τα βαρέα προς 45 

\ \ ΄ ΄ ” ral ~ 5» π - ΄ ΄ ᾿ la Ἃ 

τὸ μέσον φέρεται, ἣ πρὸς ἕν τῷ ἀριϑμῷ μέσον πάντα οἰσϑήσεται ἢ 

7 ws) 6° D 8 ἐναργὲς] corr. ex évapy// A πᾶσι] seq. ras. 1 litt. E 
9 ὁρατὰ E: corr. E? ἀλλήλοις ὑπόχεινται Ee 10 μαϑημάτων A 11 μάλλιστα 

E, sed corr. ἐρωτᾷ] corr. ex ἔρρωται E 12 cwpacw A 13 μόνον D 

21 τοῦτο βίᾳ χινεῖσϑαι ἀδύνατον AD: ἀδύνατον E: ἀδύνατον τοῦτο χινεῖσψαι βίᾳ Ἐς 

24 ϑαυμαστὸς AC: ϑαύματος DE τῷ] τῶν ς 25 οὐδ᾽] οὐχ A 28 οὐδὲν 

DE 29 τοῦτο ἘΠῚ corr. E?: om. ὁ 32 τι] τὸ © 34 ἕν] τὸ ἕν A 
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πρὸς εἴδει μὲν ἕν μέσον, ἀριϑυᾧῷ δὲ ὃ 
Wad ow. ha ~ τ.» σ . 

διάφορα. st τις οὖν τοῦτο λέγοι. ὅτι, 16» 
\ ΜᾺ 

ὥσπερ ee τὰ βαρέα καὶ αὐτὰ τὰ χοῦφα εἴδει μὲν Exdtepoy ἕν ἐστιν. 
. > ~ 99. o ‘ \ ΄ > ee EL ΄ ΝΡ ΄ Η͂ . 

ἀριθμῷ ὃξ πλείονα, οὕτως χαὶ τὸ μέσον. SD 0. φέρεται τὰ βαρξα, χαὶ τὸ 
τὰ Vv ΄ v> Ἁ 5 ΄ , > ~ 

ἔσχατον, ἐφ᾽ ὃ φέρεται τὰ χοῦφα, εἴδει μὲν Ev ἐστιν Excitepov, ἀριϑμῷ δ 
32 

/ ΄ > X 4 . > awe 

δὲ πλείονα, χαὶ φέρεται τὰ μὲν ἐπὶ τόδε τὸ ἔσχατον, τὰ δὲ ἐπ᾽ ἄλλα τινὰ cr 

ὁμοειδῆ, μὲν τούτοις, xat ἀριϑμὸν ὃὲ ἀλλήλων διαφέροντα, ὥσπερ ἔχει ual 
> \ A! > ΄ 

αὐτὰ τὰ φερόμενα πρὸς ἄλληλα. οὕτως GE φερομένων πλείους ἔσοντα! χό- 
- 

μοι ὁμοειδεῖς μὲν ἀλλήλοις. κατ᾽ ἀριϑμὸν δὲ διαφέροντες χαὶ χεχωρισμένοι" 
σ 9 

a 

v x ~ 2 Ae ΄ - pi WEN | Ω) ὦ > ~ 
εἴ τις οὖν ταῦτα λέγοι, φησί, ῥητέον αὐτῷ. ὅτι τὰ xa’ ἕχαστα οὐ τῷ 

- ΄, , by ~ ὦ ~ > δ ὟΣ. τῶ \ 

10 μὲν τῶν μορίων τοιόνδε ἔσται, τῷ GE ἀλλοῖον" οὐ γὰρ ἀλλοῖόν ἐστι τὸ χαϑ᾽ 

ἔχαστα χατὰ τὴν ἐνταῦϑα βῶλον χαὶ ἀλλοῖον χατὰ τὴν ἐν ἄλλῳ χόσμῳ, 
3 ? σ ΜᾺ a \ σ ) > γ 8 4 > ων 5 Ἃ of 

ἀλλ ὅμοιον: Guotws yap ἅπαντα vat εἶδος ἀδιάφορα ἀλλήλων ἐστί, xdy 15 

τῷ ἀριϑμῷ ἕτερον ὁτιοῦν ἐστιν, οὐ μόνον τὰ ἐνταῦϑα πρὸς ἄλληλα χαὶ 
\ \ > ait ‘4 > \ ὶ \ > ~ \ > ~ \ ‘ gr >] ~ 

& ἐχεῖ δμοίως, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐνταῦϑα πρὸς τὰ Exet, xal τὸ ληφϑὲν ἐντεῦ- a 

15 Dev μόριον γῆς ἢ πυρὸς οὐδὲν ἔχει διάφορον πρὸς τὰ ἐνταῦϑα ὁμοειδῆ - ΗῚ [3 μόρια ἯΙ i pos 9 cfs ρ ΩΝ tf cyt DILOSLOT, 

"» ce Ὁ τ - - 

αὐτοῦ μόρια ἣ πρὸς τὰ ἐν ἑτέρῳ χόσμῳ. ὡς οὖν τὰ ἐνταῦϑα μόρια τῆς 20 
- Vor >. > ξ > ~ 

γῆς εἴδει μὲν τὰ αὐτὰ ὄντα, ἀριϑμῷ δὲ μόνῳ διαφέροντα πρὸς ἕν ἀριϑμῷ 
‘rr , isa \ Ἃ 7 a ΄ ΞΘ a~ — 2 c 7s “ nL 

τόδε TH μέσον φέρεται, οὕτως χαὶ τὰ τούτοις ὁμοειδῆ) τὰ ἐν ἑτέρῳ χύσμῳ. 
Vv. ? > of ~ ΄ 

εἴπερ εἴη κατ᾿ ἀριϑμὸν διαφέροντα τούτων, ἐπὶ τὸ αὐτὸ τοῦτο μέσον 

20 οἰσϑήσεται. διὰ τί γάρ, πάντων τῶν τῆς γῆς μορίων τῷ εἴδει τῶν αὐτῶν 50 
ΣΝ 5 ~ c ’~ \ \ [ Ψ, 

ὄντων, τῷ δὲ ἀριϑμῷ ἑτέρων, τάδε μὲν πρὸς τόδε μόνον τὸ μέσον © 
> a ε - Vv \ 

ται χατὰ φύσιν χαὶ οὐ πρὸς ἄλλο, ἄλλα δὲ ὁμοειδῆ τούτοις ὄντα χαὶ χατ᾽ 
. , > ’ Ἁ Ἂ 5 δ ~ 

ἀριϑμὸν μόνον eer TS χαὶ τούτων διαλλάττοντα μηχέτι πρὸς τοῦτο 
, 2 ? NW > > δ >? > π \ 

φέρεται. ἀλλ ἐπ᾿ ἄλλο τι τούτῳ ὁμοειδές: εἰ γάρ ἐστιν ἢ uat ἀριϑμὸν 80 
- ΄ Ld ~ > ~ Vx ~ 

25 τῶν χινουμένων διαφορὰ αἰτία τόπων ἑτέρων τῷ ἀριϑμῷ, ἔδει χαὶ τῶν 
ro σ ~ > ~ wy 5 vy 5 

ἐνθάδε βαρέων ἕχαστον τῶν ἀριϑμῷ μόνῳ διαφερόντων εἰς ἄλλο χαὶ ἄλλο 

μέσον ἰδία. φέρεσϑαι. ἢ 
΄ ah es..%, /p a σ > > lies | > ~ , c , δ 

Λέγει δὲ 6 ᾿Αλέξανδρος, ὅτι οὐχ εἰσὶν ἐν τοῖς χύσμοις ot τόποι πρὸ 
~ ΄ Ν᾽, ~ / a” 

iS THY σωμάτων διαφορᾶς ἀφωρισμένοι χαὶ μένοντες ἢ ἐπισπώμενοι τὰ 80 

80 ἐπ᾿ αὐτοὺς σώματα χινούμενα. ὡς διὰ τοῦτο ἐν ἑχάστῳ χύσμῳ τὰ ἐν ad- 
> oO >) ~ τ , 

τοῖς σώματα ἐπὶ τοὺς χαϑ᾿ ἕχαστον αὐτῶν oixsinus χαὶ ἀποχεχριμένους 
, . ΄ ~ ΄ ΄ ~ ~ ΄ 

φέρεσϑαι τόπους’ GAN αἱ διαφοραὶ τῶν τόπων ὁρίζονται ταῖς τῶν σωμά- 

τῶν φύσεσι χαὶ ῥοπαῖς, xa? ἃς ἕχαστον αὐτῶν χινεῖται χατὰ φύσιν" οὐ 40 
> > o aun ΄ 5" ) ΄ ~ 

γὰρ Fv ἀφωρισμένον οὕτως καὶ διατεταγμένον, ἀλλ᾽ ἔστι χάτω τοῦτο, 

σιν φέρεται χαὶ τὰ βαρέα. ὁμοίως χαὶ ἄνω, ἐφ᾽ ὃ τὰ 
> ἰ χοῦφα. ὥστε. εἰ παρὰ τὴν τῶν χινουμένων διαφορὰν ἢ τῶν τόπων δια- 

1 λέγοι] comp. ambig. Ὁ 2 ἔνεστιν E: corr. ἘΠ 4 ἔνεστιν E: corr. E? 

9 τὰ] τὸ A οὐ τῷ] οὕτω E: οὐ τὸ E*e 10 τῷ] τὸ Ec 11 μόνα E 

πρὸς ἕν ἀριϑμῷ] τούτων ἐπὶ τὸ αὐτὸ © 18 τόδε] e corr. E* 21 τάδε] corr. ex 

τὸ 1" τὸ μέσον μόνον D 23 τοῦτο] τούτῳ E 24 φέρεται b: φέρεσϑαι ADEc 

τούτου D κατὰ A 25 τῶν] τῷ Ac 27 ἰδίᾳ μέσον Ee 28 πρὸ] πρὸς Ac 

29 7) A: et b: om. DE: χαὶ c 30 αὐτοῦ D χινούμενα σώματα A ὃ] ἀπο- 

χεχρυμένους E: corr. E* 32 ἀλλὰ A 36 ἔφα A εἰ] καὶ A 

Comment. Arist. VIL Simpl. de Caelo. iy 
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φορά, πάντα ἂν an’ ἀρχῆς τὰ ὁμοειδῆ ἐπὶ τὸν αὐτὸν xar’ ἀριϑμὸν τόπον 110Ὁ 

φέροιτο μηδενὸς χωλύοντης αὐτά. ταῦτα τοῦ ᾿Αλεξ ξάνδρου λέγοντος | 46 
‘ 

᾿ 

Ὁ 
ἀπορῶ πρὸς αὐτά, εἰ ὁ τόπος τὸ πέρας τοῦ πέριξ Ξχοντός ἐστι, xa)’ ὃ [174 

περιέχει τὸ περιεχόμενον, πῶς αἱ διαφοραὶ τῶν τόπων ὁρίζονται ταῖς τῶν 

περιεχομένων σωμάτων φύσεσι χαὶ porais, χαὶ οὐχὶ μᾶλλον τὸ ἀνάπαλιν. 

xdv γὰρ χάτω λέγωμεν τοῦτο, ἐφ᾽ ὃ ἣ γῆ. καὶ ἄνω, ἐφ᾽ ὃ τὸ πῦρ, ὅ 
ν᾿ ~ ΄ > ΄ ΄, ain = “ΜΡ ἊΣ - ΄ > \ 

TEXT OLWONS μᾶλλόν catty ἡ TOLAUTY) OTOOOStS* OVGLA GE TOV βαρέος EOTL 

> , ‘ 5 % 

τὸ πεφυχέναι φέρεσϑαι ἐπὶ τὸ μ σον χαὶ τοῦ χούφου τὸ ἐπὶ τὸ ἔσχατον, 
‘ red > ΄ os a 

χαὶ οὕτως αὐτὰ ἐν τούτοις ὃ ᾿Αριστοτέλης ὡρίσατο. ὅλως ὃδὲ τὸ μέσον 
\ v v Da] \ ‘ b] \ 

10 xat τὸ ἔσχατον ἐστι, xdv τὰ Newtons τοιχεῖα τὰ ἐπ᾽ αὐτὰ φερόμενα ἐπι- 10 

νοήσῃ τις μὴ Ovta. πῶς οὖν ταῖς διαφοραῖς τῶν ἐπὶ τοὺς τόπους ἰόντων 

σωμάτων αἵ τῶν τόπων ὁρίζονται διαφοραί; 

᾿Αλλὰ τοῦτο μὲν χαὶ αὖϑις ζητητέον: ἢ δὲ συναγωγὴ τοῦ λόγου τοι- ‘ 

αὐτη: εἰ ἔστι τῶν ἁπλῶν σωμάτων χίνησις χατὰ φύσιν, ἀνάγχη τῶν ὅμο- 15 

ὃς ἕνα ἀριϑμῷ τόπον τὴν χατὰ φύσιν χίνησιν ὑπάρχειν" ° 15 εἰδῶν ἑχάστῳ π 
en | \ \ ¢ ND EN ny » \ ‘ Ἂν Ae Vi ! σ 

ἀλλὰ μὴν τὸ ἡγούμενον" χαὶ τὸ ληγον ἄρα. AGL τὴν μὲν προσληφιν, ὅτι 
> ς ΄ v Ξ ~ ΄ ΓΕ, 

ἔστιν ἣ χατὰ φύσιν χίνησις, ἔδειξε προσεχῶς, τὸ GE συνημμένον δείχνυσι 

διὰ τοῦ χαὶ τὰ ἐνταῦϑα δμοειδῆ τῷ ἀριϑμῷ μόνῳ διαφέροντα, τουτέστι 20 
+ ~ ᾳ ~ >) ~ ΄ 

τὰ πολλὰ τῆς γῆς μέρη, πρὸς ἕν τῷ ἀριϑμῷ μέσον φέρεσϑαι χαὶ τὰ 
- \ A a ~ > © ~ WV > > ia aw \ \ > 

20 πολλὰ πυρὰ πρὸς Ev τῷ ἀριϑμῷ ἐεσχατον" εἰ οὖν ὁμοειδῇ χαὶ τὰ Ev τὸ wy 

γ - ΄ , \ 1 3 “Ὁ Ὡ- σ΄ \ a ~ \ 
ἄλλοις χόσμοις σώματα πρὸς τὰ ἐνταῦϑα, δῆλον, ὅτι, πρὸς ὃ ταῦτα, πρὸς 

᾿ aay τ ee SY 8 ae > OX ΄ Chak ~ ¥ 
τὸ αὐτὸ χαὶ ἐχεῖνα οἰσϑήσεται. εἰ δὲ λέγει τις ὑπὸ τοῦ χυχλοφορητιχοῦ 25 

σώματος ἀποχεχλεῖσθαι αὐτῶν τὴν ἐπὶ τὸν ἐν ἑτέρῳ χόσμῳ τόπον ὅμο- 

ὃ εἶναι πλείους τους χαὶ ᾿ ΄ 2 \ 
εἰδῇ χίνησιν, πρὸς τῷ ὑπόϑεσιν λαμβάνειν 

5 Ὁ ral [0] Po Qu a ov cy < Q a Φ ς τὸ 
~ 

a ἘΣ =a oS ξ o oF [9] 2 -6 
ἘΣ 

v ῳ Qs 25 πλείω χυχλοφορητιχὰ SORE ES oe 

wy ἐχωλύετο, φέρεσϑαι ἂν αὐτὰ ἐπὶ τόδε τὸ μέσον χαὶ ἐπὶ τόδε τ ὃ ἔσχα. 80 
σ΄ ᾿ ΄ > ~ CDN ~ ΄ ~ VY 9 | aN 

τον, ὥστε χατὰ φύσιν αὐτοῖς ἣ Ext ταῦτα χίνησις. τῷ δὲ ᾿Αλεξάνδρῳ οὐχ 
~ Ὁ , ΄ Vu Vv ) , 

οἶδα διὰ τί ἢ λέξις ἔδοξεν ἔχειν τι ἀχαταλληλότερον. 

p. 21119 “ὥστε ἀναγκαῖον 7 χινεῖν ταύτας τὰς ὑποϑέσεις ἕως τοῦ 86 
8 χαὶ ταῖς αὐταῖς ἀνάγχαις. 

Cf \ py ΤΡ n , \ c ὯΝ / , \ , 

O μὲν ᾿Αλέξανδρος ταύτας τὰς ὑποϑέσεις πάσας τὰς προειρημέ- 

νας εἶναί φησι τάς τε νῦν ῥηϑείσας καὶ τὰς ἔμπροσϑεν, ὅτι τε ἔστι χατὰ 

\ 

ee σιν χίνησις ἑχάστῳ τῶν ἁπλῶν σωμάτων, χαὶ ὅτι τὰ ὁμοειδῆ ἐπὶ τὸν 
4 ~ 

αὐτὸν τῷ ἀριϑμῷ φέρεται τόπον. τούτοις γὰρ τεϑεῖσιν ἕπεται τὸ Ev ε var 40 

4 wv Ψ; Ὰ 

35 τῷ ἀριϑυιῷ τὸ μέσον χαὶ τὸ δ τούτου δὲ ὄντος ἀνάγχη χαὶ τὸν 
χύσμον ἕνα εἶναι χαὶ μὴ πλείους: οὐρανὸν yap χαὶ νῦν τὸν χόσμον χα- 

1 τόπον om. A 6 χάτω λέγωμεν τοῦτο] Ab: τοῦτο χάτω λέγωμεν DEc 11 ἔστιν 

CD: ἔστι ΑἸ 19 μέσον ---ἀριϑμιῷ (20)] mg. ἘΦ φέρονται Ee 20 πυρὰ] τοῦ 

πυρὸς Ee 29 λέγει AC: comp. ambig. D: λέγοι Ee 24 τῷ] τὸ CE: corr. EB? 
- oo = ι3 +i ΠῚ Sie ς , ς " ‘ 

25 σαφῶς CE: cap A: σαφῶς ὡς Ὁ 26 ἂν φέρεσϑαι CD 27 ὥστε] ὥστε καὶ 

C: ὡς ¢ 29 ὥστ᾽ ς él τὰς (pr.)] del. E? 
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het. δῆλον γάρ, ὅτι τὸν συγχωροῦντα ταῖς ὑποϑέσεσιν ἀνάγχη καὶ τὰ 1171 
ἀχόλουϑα ταῖς ὑποϑέσεσι συγχωρεῖν. 45 

Ὁ ) Ls ~ ΄, he ΄ Ενστάσεις δέ τινας πρὸς τὸν λόγον τοῦτον φερομένας διαλύων ὃ 
aby ΄ Ἂ ςς 3 New \ a , Η ᾿ — 

Αλέξανδρος “od det, φησί, προσλαμβαϊνοντα τὸ εἶναι χύσμους πλείους 117» 
με ΄ 6 / Vv ~ ‘ wv , 

5 ἤδη χατεσχευασμένους ὑπό τινος ἔχοντας ἐν αὐτοῖς τὸ ἄνω χαὶ χάτω 
) ΄ 

δἰ ρισιζέναν οὕτως λέγειν ἐπὶ τοὺς χατ᾽ εἶδος μὲν τοὺς αὐτοὺς τόπους, 

ἀριϑμῷ δὲ τς τὰ ἐν τοῖς διαφέρουσι χόσμοις ὁμοειδῆ σώματα 5 

ἐν Seana τὰ μὲν βαρέα ἐπὶ tov ἐχάστῳ χάτω xal τὰ χοῦφα ὁμοίως 
2 te Ae Rema eYe hauBe ue Bea pee ra σ. ἐπὶ τὸ ἄνω: τὸ γὰρ οὕτως λέγειν προλαμβάνειν ἐστὶ τὸ ζητούμενον: ζη- 
εἴτ 2 ιοτ γὰρ τὸ εἰ πλείους εἰσίν: ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς τῶν σωμάτων φυσιχῇς φο- 

¢ ), ὦ ΔΝ εν eK ΄ 49> ed \ , > 

ρᾶς ae ya by ἧς χαὶ Ov ἣν ἣ τοιάδε τάξις χαὶ xdopoc, εἰ μὲν οἷόν 10 

τε αὐτὰ χατὰ τὴν οἰχείαν φύσιν χινούμενα ἐπί τινας ἑτέρους τύπους χατ᾽ 

ἀριϑμὸν διαφέροντας χινεῖσϑαι χαὶ τήνδε τὴν τάξιν ποιεῖν χατὰ τὴν φυσι- 
\ 

χὴν χίνησιν αὐτῶν, ὁποία ἐστὶν ἐν τῷδε τῷ χόσμῳ. συγχωρεῖν τὸ χαὶ 
ἢ 

, 4 Ὁ > IN7 v ~ “» - 

15 χύσμους πλείονας εἶναι Sbvactlar εἰ δὲ ἀδύνατον εἴη τοῦτο τὴν ἀρχὴν ἐπι- 15 

νοηϑῆναι, ἀναιρεῖν χαὶ τὸ πλείονας δύνασϑαι χόσμους εἶναι, ᾧ τὸ ἀδύνατον 

ἕπεται τοῦτο. ταῦτα τοῦ ᾿Αλεξάνδρου λέγοντος τὸ μὲν ὑποϑέσϑαι πλείονας 
ν » > 

χόσμους οὔπω ἄτοπον" ἔξεστι γὰρ ἑχάστῳ τὸ δοχοῦν ὑποτίϑεσϑαι δέχεσϑαι 
΄ \ 2) 7 ¢ Qz ΠΕ ΤΕ. 

μέλλοντι τοὺς ἐλέγχους τῆς ὑποθέσεως" τὸ δὲ τὰ πρὸς ἔλεγχον τῆς ὕπο- 30 

90 ϑέσεως τείνοντα ὡς συμφωνοῦντα τῇ ὑποϑέσει χαὶ αὐτὰ ὑποτίϑεσϑαι τοῦτο 
΄ 

προλαμβάνειν ἐστὶ τὸ ζητούμενον. ὥσπερ χαὶ ἐνταῦϑα τὸ μὲν ὑποτίϑεσϑαι 
‘ ‘ ‘ 

πλείους χόύσμους οὔπω προλαβεῖν ἐστι τὸ ζητούμενον. τὸ δὲ λαμβάνειν τὰ 
\ 

ἐν τοῖς χόσμοις ὁμοειδῆ σώματα οἷον τὰ βαρέα ἐπὶ τὸ ἐν. ἑχάστῳ μέσον 

φέρεσϑαι xat τὰ χοῦφα ἐπὶ τὸ ἐν ἑχάστῳ ἔσχατον χαὶ μὴ πρὸς ἕν τῷ 530 

bo on ἀριϑμῷ λαμβάνειν ἐστὶ τὸ ζητού ΤΕ 
- - far 4 ““ aa ΤΣ g - evov Ξητουμενηοῦ γὰρ. SITS SO ἔν TW 

5 ~ \ ΄ ~ , , ~ 

ἀριϑμῷ φέρεται τὰ Opostdy εἴτε ἐπὶ διάφορα, ὡς ex τούτου χαὶ τοῦ πλή- 

Jove τῶν χύσμων δειχνυμένου, ὃ ὑποτιϑέμενος ἐπὶ διάφορα φέρεσϑαι 
I 

προλαμβάνει τὸ ζητούμενον: τούτῳ yap ἐξ ἀνάγχης ἕπεται τὸ πλείονας 30 

εἶναι χύσμους. 
30 Καὶ ἑτέραν δὲ ἔνστασιν ὃ ᾿Αλέξανδρος λύων “to δὲ Ext τῶν ζῴων. 

φησί, παραλαμβανόμενον οὐχ ὅμοιον: ἀξιοῦσι γάρ. ὡς ἐπὶ τῶν ἀριϑμῷ 
Ἀ , Y> oe Da ed > Pat ΄ \ i) ΄ ΡΣ 

χεχωρίσμενων. Stost OF τῶν αὑτῶν. OLOV ανϑρώπων. χαὶ τὰ WSO] τὰ CV 

ἑχάστῳ ὁμοειδῆ τοῖς τῶν ἄλλων ὄντα ἐν χεχωρισμένοις xat’ ἀριϑμόν 3 

3 φερομένας τοῦτον D 4 προσλαμβάνοντα AE*b: προλαμβάνοντα DE 5 χάτω] 

τὸ χάτω D 13 ἀριῦμῶ E 15 πλείους A 18 τὸ δοχοῦν Ab: τὰ δοχοῦντα 

DEe ὑποϑέσϑαι ΠΡΟ 21 ὥσπερ --- ζητούμενον (22)] mg. Ἐ3 χἀνταῦϑα Ke 

22 πλείονας Ke t λαβεῖν Ee 23 ἐπὶ --- κοῦφα (24) scripsi: om. ADE: ἐφ᾽ ἕν 

τῷ εἴδει μέσον ΕΣ fi τὰ κοῦφα E%e (quae in mundis ad unum specie medium eiusdem 

speciet corpora puta gravia ferri et levia ad unum extremum b) 24 μὴ A: non b: om. 

DE: οὐ E*c 25 post ἀριϑμῷ add. gépectar E*e λαμβάνειν DE: om: A: 

προλαμβάνειν E*be ζητουμένου DE: ζητούμενον Ac: querimus Ὁ εἴτε] ef τις ἘΣ: 

εἰ E? 26 τὰ ΔῈ": om. DE 28 λαμβάνει Ὁ τοῦτο E: corr. E? 91 τῶν] 

corr. ex τῷ E? 32 οἷον om. ὁ 3d ἐν] -ν in ras. E* χεχωρισμένοις ADE: 

χεχωρισμένοις τόποις E*be 

17* 
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. 

ἐστιν, οὕτως δὲ χαὶ ἐπὶ τῶν χύσμων ἔχειν. οὐχ ὅμοιον δὲ τὸ παραβαὰ- 117» 
λόμενον: ὡς γὰρ τὰ ζῷα od χατὰ τὴν τῶν σωμάτων, ἐξ ὧν ἔστι, κινεῖται 

vs 

sew can Ἷ 
ψυχα χινεῖται). οὕτως οὐδὲ τῶν ἐν αὐτοῖς τι σωμάτων χατὰ τὴν αὑτοῦ 40 

Q- o Exdotov τούτων ἢ χατὰ φύσιν χίνησις, παρ᾽ ἣν ὡς ἔμ- 

-— -G 
5 χινεῖται φύσιν. GAN οὐδὲ τὴν ἀρχὴν ἢ σύστασις τῶν ζῴων ex τῆς χατὰ 

τόπον φορᾶς τῶν μερῶν αὐτοῦ: οὐ γὰρ καρδίας μὲν ἐπὶ τόδε τι ἐνεχϑεί- 

σῆς, ἥπατος ὃὲ χαὶ ὀστοῦ χαὶ ἑχάστου τούτων ἐπ᾽ ἄλλο τι τὸ ζῷον συν- 
, M b] ? o ’ > Ψ wv \ ‘ 2 ἢ b] ~ 4 

ἔστη. GAN ἕχαστον τούτων, ἐν ᾧ ἐστι, xal τὴν ἐς ἀρχῆς εσχε γένεσιν, 45 

i τε τρέφοντα αὐτὰ οὔτε κατὰ τὴν αὑτῶν φύσιν χινούμενα φέρεται πρὸς © TH τ 
, , vv ‘ ΄-“ Ve { / v4 4 ‘ > 5» ‘ ΄ 

10 αὐτά: οὔτε γὰρ ἣ oo mipaGipe Peet προ: χατὰ φύσιν ἐπ΄ αὐτὰ φέρε- 

ται οὔτε ἢ χατεργασϑεῖσα ἤδη, ἀλλ᾽ ὑπὸ | τῆς ine pos Ψυχῆς χατερ- 1188 

χάζεταί τε χαὶ τοῖς μέρεσιν ἐποχετεύεται. GAN οὐδὲ γενόμενα ἀλλαχοῦ τὸ -᾿ 

‘ . lod _»~ 

sy ὀστοῦν. τὸ ὃὲ νεῦρον. το ὃξ σα ape, οὔτ ως πρὸς τὰ οἰχεῖα χαὶ ὅμιοςξ toy, 
~ 

αὐτοῖς φέρεται. GAR οὐδ΄, ἂν ἀποσπασϑῇ τούτων τινός, οἷς ἐστι συνεχές, ὅ 

15 χαὶ γωρισϑῇ. πάλιν ἀφεϑὲν ἐπ᾽ αὐτὰ φέρεται: οὐ γάρ ἐστι τῷ ζῴῳ τὸ 
5 Al i Ἵ ST τῷ 

> eit > ~ ~ , Ff ca y δ... \ > s ΄ 
εινᾶι Cwm εν τῇ τῶν σωμάτων. ες ὧν ἔστιν, ETL τοὺς οἰχειοὺς TOTODS 

~ ~ ~ oo , 5 ~ \ ΄ ~ ΄ - ΄ 

φυσιχῇ φορᾷ. τῷ GE χύσμῳ ἐν τῇ χατὰ φύσιν χινήσει τῶν ἁπλῶν σωμά- 

των τὸ εἶναι. 

— ψ a. ΕΣ ΄, ΄ ~ , or ms 

p- 27/812 Ore 6& Eott TL, OD TEMDXEV ἢ YF φέρεσϑαι EWS τοῦ 
Ἶ ‘ 

α 90 ὥστε ταῦτα ἔσται πέρατα τῆς φορᾶς. 

Σ 5 ΄ , 5 ~ a ὡς τ Ἁ ΄ \ a πὶ Δείξας, ὅτι sis ἐστιν ὃ χόσμος, ἐχ τοῦ ἕν εἶναι τὸ μέσον χαὶ ἔν τὸ 1ὅ 
Ψ im Lh 2 ) [ΑἹ \ l4 ΄ ων » re = a’ > 

ἔσχατον, μέσον μέν, ἐφ᾽ ὃ τὰ βαρέα φέρεται aes ECYATOV GE, ἐφ 
A) ~ 2 3\ Ἂ »» ΄ σ 2 a \ 7 

τὰ χοῦς G4, νῦν TOUTO GUTO οειζαι προτίϑεται.. οτι ἔσ OTL τι, SO 0 KATA Ov- 

υ, 
‘ 

‘ 

ow ἢ γῇ φέρεται καὶ τὸ πῦρ. τούτου γὰρ μὴ δειχϑέντος οὐδέ, ὅτι 
x 4 Ὡς v Ἁ 95 ἔστι χαὶ ἔσχατον, δέδεικται. οὐδὲ ὅτι ἕν τὸ μέσον χαὶ τὸ ἔσχατον, οὐδὲ 20 

ὅτι εἷς 6 χύσμος χατὰ ταύτην τὴν ἔφοδον. δείχνυσι G2 αὐτὸ διὰ τοῦ 
δεῖξαι, ὅτι ἐστὶ πέρατα τῆς χινήσεως αὐτῶν τὸ χάτω χαὶ τὸ ἄνω, τοῦτο 
> > > ~ ὉΞ σ ΄ ς ΄ +, ~ 

δὲ δείχνυσι διὰ tod δεῖξαι, ὅτι πεπερασμέναι εἰσὶν at χινήσεις αὐτῶν χαὶ 
>) 5 > w , ~ 2. Nn , ~ ~ BS ~ 

00% CT ATELDOY VLVOVEVAL, τοῦτο GF OLA TE TOD πασᾶν WET βολὴν πεπε- 2 
ς 

, ν᾿ ἊΝ, \ ~ 5 ἢ ΄ / \ 5 ΄ ’ ~ - | 

30 ρασμένην εἶναι χαὶ διὰ τοῦ ἐξ ὡρισμένου χαὶ εἰς ὡρισμένον, τοῦτο BE διὰ 
ze, gk + ΄ ~ \ ~ Χ v 

τοῦ ἐξ ἀντιχειμένου εἰς ἀντιχείμενον, τοῦτο δὲ διὰ τοῦ ἔχ TIVOS εἴς TL χαὶ 
/ ~ 5 , c 5 ’s ~ Ψ 

ἐχ διαφέροντος τῷ εἴδει εἰς διαφέρον. χαὶ 4 μὲν ἀνάλυσις τοῦ λόγου 
΄ aX 

‘ 
/ oO “ v ἐν , v 

τοιαύτη. ἢ δὲ σύνϑεσις οὕτως dv ἔχοι: τὰ χατὰ τόπον χινούμενα Ex 80 

1 δὲ (alt.) A: δὴ DE: utique Ὁ 3 παρ.) xa ὁ 4 αὑτοῦ Κα: αὐτοῦ ADE 

7 χαὶ (alt.) Db: om. AKe τὸ om. Ke 9 td te] οὔτε τὰ ὁ οὔτε om. ὁ 

αὑτῶν K?: αὐτῶν ADE 10 οὔτε --- φέρεται (10. 11) Ab: om. DEe 11 οὔτε --- 

ἤδη) sed elaboratum iam b: om. ὁ 15 χαὶ] e corr. E ageviv DE: divisum Ὁ: 

om. A αὐτὰ Db: αὐτὸ AEc 19 6° Ee 20 ταῦτ᾽ E ἀπέρατα 

E: corr. E? 23 τοῦτο αὐτὸ] τὸ αὐτὸ C: τοῦτο ὁ δεῖξαι] corr. ex εἶναι E*: ἀπο- 

δεῖξαι ὁ ἔστι] seq. ras. 1 litt. 1 24 μέσον] τὸ μέσον Ee 25 δέδειχται)] om. b 

οὐδὲ --- ἔσχατον CDE: om. Ab 97 ἐστὶ ---- ὅτι (28)] bis HE: corr. E? 30 εἰς] καὶ 

εἰς CD δὲ add. K* 
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(Le 
! 

τινος εἴς τι μεταβάλλει. μένοντα γὰρ ἐν ταὐτῷ οὐχ ἂν μεταβάλλοι. ὅτι 1184 

δὲ τὰ ἐξ ὧν ἣ μεταβολὴ χαὶ εἰς ἃ διάφορα τῷ Eldest ἐστὶ “al ἀντιχεί- 

μενα, ἔδειξεν ἐν τῷ πρώτῳ τῆς Φυσιχῆς ἀχρηοάσεως" χαὶ γὰρ ἢ ἀπὸ τῶν 

μεταξὺ κίνησις ὡς ἀπὸ ἐναντίου εἰς ἐναντίον γίνεται. χατὰ συνέχειαν δὲ 8ῦ 

ὃ προβαίνων πρῶτον ἔλαβεν ἐχ διαφόρου εἴδους εἰς διάφορον χινεῖσϑαι τὸ 

χινούμενον: ἀπὸ γὰρ τοῦ αὐτοῦ εἴδους εἰς τὸ αὐτὸ οὐχ ἂν γένοιτο με 

Body}; τὸ γὰρ μεταβάλλον ἐξίσταται ἐχείνου, ἀφ᾽ οὗ μεταβάλλει. εἰ δὲ 

ἐξ ἀντιχειμένου χαὶ εἰς ἀντιχείμενον. ἐξ ὡρισμένου χαὶ εἰς ὡρισμένον" 40 
σ΄ . i) > ΄, o 4 -«" \ > \ 

ὠρίσται {4p TA ἀντιχξιμξενα Tot TA EVAVTLA ATS TASLOTOV ὑπὸ TO ALTO 

, ~~ ΄ A \ 5 ~ 5 ~ Nw 

10 γενης OLEOTHXOTA, TO GF TASLOTOV ὥρισται. εἰ ὁξ ὠρίσται ταυτα, οὐλὴν, ! 

OTL TEPATA ἐστι, χαὶ ἢ ET αὐτὰ γινομένη χίνησις χαὶ μεταβολὴ πεπερασ- 
΄ > , \ ΄ > \ ~ ~ Δ ΄ . 4 \ ᾿Ξ 

μένη ἔστιν. χαὶ μέντοι διά τοῦ πᾶσα GE πεπερασμένη υεταβολὴ χαὶ 4 
, v ε ΄ ~ 5 ᾿ 2 > ΄ wy 

SKEW TS COLKEV UTOULULYT GXELY THS CTOOSICEWMS τὴς ASyouons, OTC τὸ *QOD- 

vatoy χινηϑῆναι | ἐπί τι τὴν ἀρχὴν οὐδὲ χινεῖται ἐπ᾿ αὐτό, ἐπὶ δὲ τὸ “USP 
“x \ InN? , / , ‘ ὟΝ ‘ 

3 απειρὴν οἰεστῶς BZOUVATOV vit ιχέσϑαι τι χινουμξνὴν. χαι ὁιὰ τῆς ETAL OY 15 

NSS a eae = ἜΣ τ ΥΞΑΥ ΣΎ A Py τὸν Bafana = ce eal 
DE ETLOTWOATO TO STL TET ρασμένα γίνε oar τῊν Le TA OAV δειχνὺς ETL τε 

Tl τῶν χατὰ αὔξησιν χαὶ μείωσιν υεταβαλλόντ WY, ὃ ον : 
- ot Sh , 

τῶν XAT GAAOLWOLVY χα 

΄ o \ \ ἢ > \ > ral ~ mS \ 

OTL AXAL TO ες οὐ Χχαὶ TO ξις ὁ τῷ εἴὼς ι διαφέρ οντα εστι χαι ὡρισμένα χαὶ 

πεπερασμένα. χαὶ γὰρ χαὶ ἣ αὔξησις F eines χαὶ ἢ υξίωσις ὥρισται ἴα! Ί i ] rt f 
΄ Ἁ ‘ \ 5 , ‘ 5 Ἁ / 5 

20 χαὶ ὅλως ἢ χατὰ τὸ ποσὸν μεταβολή, χαὶ τὸ ἐπέχεινα παρὰ a hor- 
\ ΄ > ΄ \ > ~ \ ΄ \ , 

TOV ἔστιν. WMS OF ἔπι τῶν XATE TOLOTY|TA KAL ποσότητα μετα, βαλλόντ Wy 0 

QZ in tee ς Seay ρΣ σαν DENS > LA, eK BE > \ oi \ 
ποῦξν TOL ἔστιν Ἴ με TA IOKT» καὶ ElOSt OLAMEPSL TO ὃς OV XAt εἰς ὁ. xXAL 
> ΄ Ὁ ΄ \ ΄ , 9 \ Ste ~ \ ΄ 
EVAVTLA χαι ὠρισυξνα χαι TSPATA EOTLYV, OUTMS XAL ETL τῶν UXATA τόπον 

΄ ΄, \ Γ ,x\ 7 ΄ ~ \ ~ ‘ = 

υξετααλλοόντῶν αι τοῦ τύπου διαφοραὶ τῶν YATE φύσιν χινοῦύμενωῶν TO 
-" \ ἢ ͵ ee ee = y 5 - ; Β 

25 GVM XAL TO, XATW ἔστι οιάαφηρα τῷ StOEL OVTA χαὶι EVAVT ία χαὶ ὠρισμενα 15 

\ Sie Ἃ ~ v c ΄ \ ΄ ~ ~ ᾿ - 

χα! TESTS γοαισυέναι. ξπι ταῦτα ἀρὰ αἱ χινήησεις χατὰ φυσιν τῇ τῇ χαι τῷ 

/ Vv >) ) Lat \ / Ὁ ~ ,ὔ \ \ ~ , 

πυρὶ" ἔστιν ἄρα τι, SD 0 XATA ἘΣ σιν Ἢ γὴ φξρεται xat τὸ TUP, τὸ TE 

΄ \ \ » \ oN v σον > £ se ΄ ~ 
XATW XAl TO AvwW. TO GE ὁ D) ETOYEV OVOE OV BOVAETAL ὁ χινῶν. \ | ’ 
> ΄ ΄ ” \ ry ride Tio 

ἐπειδὴ τὸ ὑγιαζόμενον ὅλως, ¢ εἴπερ ὑγιάζεται, χἀν uy βούληται 6 ὑγιάζων. 20 

30 εἰς ὑγίειαν μεταβάλλει 7 οὐδ᾽ ἂν ὑγιάζοιτο. 

Μ > ΄ “ - > —— ε >) A \ \ ΄ 5 A = i = oe 1D τ ἌΝ Α 

p. 277423 Emmet χαι 7 χυχλῷ ἔχει πως αντιχειμενα Sws Ene τοῦ εἰς 

GVTLXELWEVA χαὶ πεπερασμένα. 25 

Εἰπών., ὅτι καὶ ἢ χατὰ τόπον μεταβολὴ ἐξ ἀντιχειμένου εἰς ἀντιχεί- 

| μένοντος Ὁ μεταβάλλει E, sed corr. 2 ἐξ ὧν] corr. ex ἔξω 1.3 ἃ om. E 

3 πρώτῳ] cap. 6 sq. 4 χίνησις ὡς Ab: χινήσεως E: χινήσεων DE? 7 μεταβάλ- 

λοι E 8 zai (pr.) AD: om. Ebe ἐξ] «at ἐξ be χαὶ (alt.) om. be 

11 ἐστι] seq. ras. 1 litt. E 12 ἐστί DEe zat (alt.) om. Ὁ 13 ἐχείνως C 

ws ἔοιχεν Ec ὑπομιμνήσχειν ACEb: ὑπομιμνήσκων D: ὑπομιμνήσκει 136 15 ἐφι- 

χέσϑαι A 10 γίγνεσθαι E δειχνὺς om. A 17 τῶν (prius)] corr. ex τὴν E? 

πάτα κατ᾿ De 20 παρὰ] corr. ex xata KE? 22 ἐστιν Ab: om. CDEc εἰς] τὸ els ὁ 

24 τόπων E 25 ἐστὶ] seq. ras. 1 litt. E- 28 ial καὶ τὸ χάτω D 29 βούλεται ἘΣ: 

corr. E* ol post ἐπεὶ add. δὲ 105 ἡ] ἡ ἐν E εἰς] εἰς τὰ ὁ 90 zat om. D 
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μενον γίνεται ἢ xat’ εὐϑεῖαν (αὕτη yap ἐστιν ἢ χυρίως φορά), ἐχ περιου- 118b μενον γίνεται ἢ χατ᾽ εὐϑεῖαν (αὕτη yap ἐ | χυρίως φορά), ἐχ TEptov 

σίας προστίϑησιν, ὅτι χαὶ ἢ χύχλῳ χίνησις, χἂν μὴ φορὰ ἁπλῶς ἐστιν 
ἀλλὰ περιφορά, ἐπειδὴ χίνησις ὅλως χαὶ μεταβολή, χαὶ αὕτη, φησίν, ἔχει 80 

πως ἀντιχείμενα τὰ χατὰ διάμετρον: ἣ γὰρ ὡρισμένη χαὶ πλείστη 

ὃ αὕτη ἐστὶν ἐν χύχλῳ διάστασις: ὥστε χαὶ τούτοις τρόπον τινὰ ἢ χί- 

νησις εἰς ἀντικδίμενα χαὶ πεπερασμένα. εἰ δέ τις ἀπορεῖ, πῶς διὰ 
" Nd ol δι 3 ΄ σ ᾿,- ΄ ~ > ν Ξ πολλῶν πρότερον ἀποδείξας ὁ ᾿Δριστοτέλης, ὅτι τῇ χύχλῳ φορᾷ οὐχ ἔστιν 80 

ἐναντία φορά, χαὶ αὐτὸ δὴ τοῦτο. ὅτι τὰ ἀπὸ διαμέτρου ἀντιχείμενα ἀλλή- 

λοις οὐχ ὡς χύχλῳ. ἀλλ᾿ ὡς τὴν διάμετρον χινούμενα ἀντίχειται, νῦν ὡς 
fn , ἣν , ‘ Vv b] , 

10 παρὰ πόδας μεταβαλλόμενος χαὶ ἣ χύχλῳ φησὶν ἔχει πως ἀντιχεί- 
a ΄ ~ 5 ΄ ~ > 

μενα τὰ “ATA διάμετρον, πρῶτον μὲν ἐπιστησάτω τῇ Ἀριστοτέλους 40 
cs 

xptBeta* οὐ γὰρ ἁπλῶς ε πες, | oo Fe | @ τ RQ. 
o ΄ ΄ > > o 

ὅτι ἢ χύχλῳ ἔχει ἀντιχείμενα. GAR ὅτι 

ἔχει πως ἀντιχείμενα,. χαὶ ὅτι χαὶ τούτοις τρόπον τινὰ Fj x tomate 

els ἀντιχείμενα. χαὶ yap ἀντιχεῖσϑαι μὲν ἀλλήλοις λέγεται χυρίως τὰ 

15 ἐπὶ ἐναντίους xtvobusva τόπους, ἐναντίοι ὃέ εἰσιν οἱ πλεῖστον ἀλλήλων 15 
s , s 

διεστηχότες" τὰ δὲ χύχλῳ χινούμενα οὔτε ἐπὶ τὸν χατὰ διάμετρον τόπον i Ἵ ' 

ὡς ἐπὶ τέλος χινεῖται. GAN ἀπὸ | τοῦ αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτό, οὔτε πλείστη 1194 

χίνησίς ἐστι τῷ χύχλῳ χινουμένῳ ἢ ἐπὶ τὴν putes Jo πλείστη γάρ ἐστιν 

ἢ μὴ δεχομένη προσϑήχην, μετὰ δὲ τὴν χατὰ διάμετρον διάστασιν ἔτι δέ- 

20 ystar προσϑήχην ἢ χίνησις χαὶ ἢ διάστασις μέχρι τῆς εἰς τὸ αὐτὸ ἀπο- ὅ 

χαταστάσεως. πάνυ δὲ ἀχριβῶς εἰπὼν ἐπεὶ χαὶ ἣ χύχλῳ ἔχει πως 
ἀντιχείμενα τὰ χατὰ διάμετρον προσέϑηχε τὸ τῇ G ὅλῃ οὐχ ἔστιν 

; 
ι 

5 Qf a Νὴ Ν > A =! . ~ = ~ te Ὗ « 4 “ - 

ον ODOSY χαὶι γάρ αὐτὸ τὸ OOXOUY χρῶμα τὴς αντιϑέσεω εν τοις 

3 ΄ , ~ ret) C7: 

μέρεσίν ἐστι τῆς χύχλῳ χινήσεως χαὶ οὐχ ἐν τῇ ὅλῃ, καὶ ἐν τοῖς μέρεσι 10 
' ͵ 

25 ὃξ οὐ χυρίως, εἴπερ αἱ μὲν ἀντιχείμεναι χυρίως χινήσεις στάσει διαλαυβά- 

νονται, χαὶ ὅταν ἕν ἢ τὸ αὐτὸ τὰς ἀντιχειμένας χινήσεις χινούμενον φυ- 
~ ‘ ‘ > , ΝΑ 

σιχῶς, τὴν μὲν χατὰ φύσιν χινεῖται, τὴν δὲ παρὰ φύσιν, τὰ δὲ χύχλῳ 
7, “ o ; > ΦΧ awe +>. \ q)? ΄ \ = χινούμενα οὐτε ἵσταται εἰς τὴν διάμετρον ἐλθόντα" odds γὰρ xa αὑτὰ 15 
~ >) ‘ ~ ΄ ἌΓ Ἁ ~ 

χινεῖται" οὔτε τὸ μὲν τῶν ἡμιχυχλίων κατὰ φύσιν χινεῖται, τὸ ὃὲ παρὰ 
90 φυσιν. 

~- SIAN centres Bivialt NET Gee ihe Ε 5 ρ. 277226 ᾿Ανάγχη ἄρα εἶναί τι τέλος καὶ μὴ εἰς LTELPOV φε- 

Δείξας τὰς τοπιχὰς χινήσεις καὶ μάλιστα τὰς ἐπ᾽ εὐϑείας (τούτων γὰρ 20 

Ι γίγνεται E 2 προστίϑησιν --- ἀλλὰ (3) om. E: προστίϑησιν ὡς καὶ ἡ περιφορὰ 
(κύχλῳ c) χαίτοι μὴ φορὰ ἁπλῶς οὖσα ἀλλὰ Ee 2 χαὶ om. D ἐστιν C: ἐστι 
AD ὃ αὕτη A 7 οὐχ ---φορά (8) mg. E? ὃ φορὰ] χίνησις 7c ἀντι- 
κείμενα Ab: ἀντιχινούμενα DEc 9 ὡς (tert.) — διάμετρον (11)] οἷον εὐϑὺς μεταβαλ wy φησί: 
καὶ ἡ χύχλῳ ἔχει πως ἀντιχείμενα ο 11 ἐπιστησάτω AE?: ἐπιστῆσαι D: ἐπιστήσει E 
12 ἀλλ᾽ — ἀντιχείμενα (13) om. A 13 ἡ ΔΕ": om. DE 15 én’ ὁ 10 χινούμενα --- 
χύχλῳ (18) om. Ὁ 18 ἐστι] seq. ras. 1 litt. E 20 7 (alt.) om. E 22 τὸ 
om. D 24 ἐστι] seq. ras. 1 litt. E 26 τὸ] καὶ τὸ ἧς ante τὰς postea 
add, τὸ E: τὸ τὰς ὁ χινούμενα LE; corr. ἘΞ 28 οὐδὲ scripsi: οὔτε ADE: οὐ ς 

αν, 
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\ ca , 35 μὴ Q 7 ΄ , a \ v 

ὃ λόγος ἐδεῖτο πρὸς τὴν ἀπόδειξιν τοῦ Ev εἶναι τὸ μέσον χαὶ ἕν τὸ εσχα- 1191 
\ 5 ) sy 4) > > ΄ ‘ ΄ ‘ 

τον) uy ἐπ ἄπειρον γινομένας, αλλ εἰς αἀντιχείμενα χαὶ ὡρισμένα χαὶ 

TETEPASY. ένα τελευτώσας xat προσϑείς, ὅτι χαὶ 7 χύχλῳ χίνησις EYEL πως 
"» ΄ ΄ Ἂ ΄ co 5) ΄ > , ry ‘ ‘ 

αντιχειμ ξνᾶ, ση)νεπεράνατο AOLTOV, OTL αναγχη EtVvat TL TEADS χα w 7 2 

5 δ' Ἁ ») ἃ ~ Vv »} " , 

Ὁ [BUG Ὁ πειρον φερεσ ovat τα φερύμε νᾶ. St OF τοῦτος ξστι τι, ἐφ᾿ QO πεοὺχε 

\ τῷ ~ , Νὴ \ aS ἊΝ" ~ tal ; Ἁ ‘ τῇ 

χαι 1 14 gspeatat XaL TO TOP, EL OF τοῦτος FY TO μεσὴν χαὶ SY TO EGY a- 

\ , ‘ ΄ Ἢ ὟΝ ΄ , > \ 5 v , ν᾽ 

TOV. χαι 7 χύχλῳ )Ξ AWS χαν BDOLAKOTOS EGOTL HAL ET ATELDOY OEpNe- 
‘ 

> ~ \ τ ) v > \ > > ΒΩ > > ‘ 

ταις. OV τοιοῦτον TO ET ATELDOV, οἷον TO ETT sper: las ἂν Ἣν cv ἄλλῳ χα! "0 

ἍΝ 5 , ayy , ~ ΄ ΄ \ 5 ‘ 5 

ἄλλῳ τόπῳ ἀεὶ γινομένου τοῦ χινουμένου: ἢ γὰρ χύχλῳ x χίνησις ἀεὶ ἐν 

10 τέλει ἐστὶν ὥσπερ χαὶ ἐν ἀρχῇ ἀεί. 

p. 277927 [εχμήριον δὲ τοῦ μὴ εἰς ἄπειρον ἕως τοῦ χαὶ ἣ τῆς 9 
5» " Ἢ > 

ταχύτητ τὸς ETLONGtS αἀπειρὴς AV Ἦν. 

\ v \ " > v ~ 5 , , ‘A ’ 

Τοῦ εἰς ὡρισμένον τὸ χάτω χαὶ τὸ ἄνω χαὶ μὴ εἰς ἄπειρον φέρεσϑαι 
o 

Os 
‘ 

γὴν οσῳ 
‘ > 

τὰ χατ᾽ edvetav χινούμενα τεχμιήριον παρατίϑεται τὸ τὴν μὲν 
’ ‘ \ ~ a wv 

15 ἂν ἐγγυτέρω ἢ τοῦ μέσου, ϑᾶττον φέρεσϑαι, τὸ δὲ πῦρ, ὅσῳ τοῦ ἄνω 40 
J il ΠΝ τ ῃ 

Ξ aes 8 “ave ἊΣ oY 
ἐγγυτέρω Ἢ» τοσούτῳ ϑᾶττον φέρεσϑαι: εἰ γὰρ τοῦτο, εἰ ἄπειρος ἢ διά- 

\ 

στασις χαὶ μὴ ὡρισμένον τὸ τέλος, εἰς ἄπειρον ἀεὶ προσετίϑετο τῇ ταχύ- 
> ε ΄ \ ‘ ΄ “ ΄ ~ \ , 

THT. εἰ οὖν H ταχύτης διὰ τὰς φυσιχὰς γίνεται pena, τοῖς μὲν χάτω 
, \ ΄ , \ vw ~ \ am led 

χινουμξνοις διὰ βαρύτητα TAELOVA, τοις ὃξ ἄνω διὰ χουφότητα, Onhov, OTL 45 

20 χαὶ ἢ βαρύτης xual ἣ χουφότης ἔνδοϑεν οὖσαι φυσικαὶ δυνάμεις thy εἰς 
wv | , ml NS ὦ 5 

ἄπειρον προσ ήχην ἐὃ dE OVTO, εἰ OS τοῦτο. χαὶ αὐτὰ τὰ χινούμενα ἄπειρα [19 
‘ , ~ > 

WEY οὐχ ἀναγχαῖον Ἣν εἶναι. ὡς ᾿Αλέξανδρος οἴεται. εἰς ἄπειρον ὃξ προσ- 
7 \ ΄ \ \ ’ ~ 

χὴν χαὶ αὐτὰ ἃ eae TET ερασμένου γὰρ σώματος χαὶ WA, χαὶ αὐτοῦ 
. , 4 5 ? vw Vz ‘ 5 ᾽ 

ἀεὶ προσϑήχην δεχομένου τὴν δύναμιν ἐπ πειρῶν αὐξεσϑαι τὴν οἰχείαν 5 
\ ὦ 7 > > = Xie ~ \ ~ > » 

25 αδύνατον 1. ct οὖν Xt 7 4 χαι TO πὺρ φανερά εστι 27) ST ἀπξίρὴν 40 

»»7 " , ~ ~ \ \ , 
ALVCOWEVE,, SLT SO τὰ ϑξρὴ τῆς γῆς τὰ συνεγνωσμένα TA αὐτὰ [LET pa διαφυ- 

΄ >~ fed NAGE fe: , > > \ \ ε 
hatt ει, oe Te OTL OUGE ἢ brid ὦ αὐτῶν US et OF hs 4 ταχύτης, 

ἢ χαὶ τὴν 10 (Χ 

τινὰ παραχολούϑημα οὖσαν ἐχείνων oe be ὃὲ μὴ ταῦτα, οὐχ 

80 εἰς ἄπειρον ἢ πρόοδος τοῖς 
? 

Te 
>| ’ 95 4) >) ΄ a 

π᾿ suve (as XALVOVULEVOLS, αλλ εις ὠρισμξνὴν tL ow) 

; ΕΝ : oe Ba 3 2 
[Πάνυ δὲ ἀχριβῶς τεχμήριον ἐχάλεσε τὴν ἀπὸ τῆς ταχύτητος πίστιν ἱ geet! | i Sst 

τῶν φυσιχῶν χινήσεων, διότι αἰτίαι τῆς ταχύτητός εἰσιν αἵ φυσιχαὶ ῥοπαί, 16 

ἢ ὃξ ἀπὸ τῶν αἰτιατῶν πίστις τεχμηριώδης νενόμισται f ξ 

Cy a] wil re ᾿ ον v Vie ~ , > > eh \ 
35 Om ὃὲ ἢ ἐπ ἄπειρον αὔξησις τῆς ταχύτητος, εἰ Ὧν ἐφ Evoc χαὶ 

ὃ τελευτήσας ς 7. 8 φέρηται A 11 ἄπειρα Ac l4 γὴν μὲν A 10 γὰρ] γὰρ 

μὴ ὁ εἰ (alt.) Ab: εἴη D: ἦν E: ἀλλ᾽ εἰς ς ἄπειρος Ab: ἄπειρον DEc 

ἣ om. A 18 τοῦ φυσιχοῦ A γίγνεται E 19 τοῖς δὲ ἄνω διὰ κουφότητα] 

mg. E* ὃ ἘΠ χουφότητα πλείονα CD 20 βαρύτης Ab: χουφότης CDEc 

χουφότης Ab: βαρύτης CDEc 21 αὐτὰ τὰ c: ταῦτα ADE: ταῦτα τὰ E?: ea quae b 

23 γὰρ] δὲ τοῦ A χαὶ μὴ Ab: μὴ DEc d+ αἰτιῶν ς 
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τοῦ αὐτοῦ, διὰ τὴν ἐπ᾽ ἄπειρον αὔξησιν τῆς βαρύτητος χαὶ τῆς χουφότητος 119» 
ἐγίνετο, δείχνυσιν ἐπὶ δυεῖν ποιούμενος τὸν λόγον" ὡς γὰρ τὸ κατωτέρω 90 

φερύμενον ἄλλο ἄλλου, τουτέστι προλαμβάνον χαὶ ϑᾶττον ἐπὶ τὸ χάτω φε- 

ρόμενον διὰ τὴν πλείονα ταχύτητα, βαρύτητος προσϑήχῃ ϑᾶττον ἄν ἦν, 

5 οὕτως χαὶ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ, εἰ ἄπειρος ἢ τοῦ βάρους ἐπίδοσις, χαὶ ἣ τῆς 
ταχύτητος ἐπίδοσις ἄπειρος ἂν ἦν, οὐχέτι ἀπὸ τεχμηρίου ἀλλ᾿ ἀπὸ αἰτίου 2% 

νῦν γενομένης τῆς ἀποδείξεως: τὸ γὰρ βάρος τὸ πλέον τῆς ταχύτητος 

αἴτιον. 

Ὅταν δὲ λέγῃ ὃ ᾿Αλέξανδρος “Fy ἂν χαὶ αὐτὰ τὰ χινούμενα ἄπειρα, 
4 5 \ , ‘ , 7} > ΄ 

10 ϊ σαν αὐτῶν ἄπειροι ταχύτητες χαὶ βαρύτητες χαι gap aca 5 οὐχ ως 

({.. (ἡ νεργείᾳ ἄπειρα ἀχουστέον (οὐ γὰρ ἕπεται τοῦτο τῇ εἰς ἄπειρον φορᾷ), 30 
? - ἀλλ ὡς ἐπ’ ἄπειρον αὐξόμενα. εἰς τοῦτο δὲ ἀγαγὼν τὸν λόγον 6 ᾽Δρι- 

στοτέλης τὸ χαὶ τὰς βαρύτητας χαὶ τὰς χουφότητας ἐπ᾽ bliss: αὔξεσϑαι 

ἠρχέσϑη διὰ τὸ προδεδεῖχϑαι, ὅτι οὔτε βαρύτης οὔτε χουφότης ἐστὶν ἄπει- 
15 pos οὕτως, οὐδὲ σώματος πεπερασμένου ἐπ᾿ ἄπειρον αὔξεσϑαι τὴν δύνα- 3 

υκν" παρῆχε δὲ χαὶ ἡμῖν 6 ᾿Αριστοτέλης ἐπαγαγεῖν ὡς εὐσυννόητον ἴσως, 
ὅτι, εἴπερ πλησίον γινόμενα τὰ μὲν βαρέα τῷ χάτω, τὰ δὲ χοῦφα τῷ ἄνω 

ld Q~ o> σ > o> ¢ ΄ 5 eee ϑᾶττον φέρεται, δῆλον. ὅτι κατὰ φύσιν αὐτοῖς εἰσιν olde of τόποι, ἐπὶ δὲ 
TOUS ἀντιχειμένους αὐτῶν ἀντιχειμένως τ 40 

20 "Ev δὴ τούτοις τὸ μὲν ϑᾶττον φέρεσϑαι τὰ σώματα cea ερόν πως 
- , > τῶν οἰχείων τόπων γινόμενα χοινῶς ὁμολογεῖσθαι δοχεῖ, τὴν G& αἰτίαν 

ἄλλοι ἄλλην ἀπολογίζονται. ᾿Αριστοτέλης μὲν γὰρ ἀπὸ τῆς 
τητος δυναμοῦσϑαι μᾶλλον τὰ πλησιάζοντα νομίζει χαὶ τὸ εἶδος τελεώτερον 

ἀπολαμβάνειν: βάρους γοῦν προσϑήχῃ τὴν γὴν ϑᾶττον φέρεσϑαι πρὸς τῷ 45 

τῷ σι 
ωξέσ vousyn) "Ix yoo 62 2 ) 2TLvoue ps Περὶ τῶν διὸ 1194 ξσῷ γινομένην. ππᾶρχος GS EY τῷ STLYPAGO μξνῷ LIEHL τῶν OLA Ba- 

Νὴ ρύτητα χάτω φερομένων ἐπὶ μὲν τῆς ἀναρριφϑείσης ἄνω γῆς τὴν avap- 
ρίψασαν ἰσχύν, ἕως ἂν χρατῇ τῆς τοῦ ῥιπτουμένου δυνάμεως, αἰτίαν εἶναί 

OTOL τῆς ἄνω φορᾶς, χαὶ ὅσῳ αὕτη χρατεῖ, τοσούτῳ ϑᾶττον ἐπὶ τὸ ἄνω 
φέρεσϑαι τὸ φερόμενον, ἐλαττουμένης δὲ ἐχείνης πρῶτον μὲν μηχέτι ἐν 5 

30 O10 
΄ > ῳ τάχει ἄνω φέρεσϑαι, λοιπὸν 6& χάτω φέρεσϑαι χρώμενον τῇ οἰχεία oS. 

1 τῆς (alt.) om. ὁ 2 δυοῖν ὁ χάτω A 3 ἄλλο --- φερόμενον (3. 4) om. Ὁ 

τουτέστι τὸ Ee παραλαυβάνον E: corr. E? ὃ ἡ (pr.)] ἡ ἐπὶ ἘΠ: corr. E? χαὶ --- 

ἐπίδοσις (6)] mg. 13 6 χουφότητος He 9 λέγῃ] DE?: comp. ambig. A: λέγει E 

11 ἐνέργειαι E ἄπειρα A: ἄπειροι DE τῇ] τῶ τῆς A 12 ἀνάγων ς 

15 οὐδὲ scripsi: οὔτε A: οὔτε χουφότης ἐστὶν οὔτε DE: γὰρ οὔτε χουφότητος ἔστιν οὔτε τὰκ! ΕΠ 
5. (ita ut neque corporis finiti in infinitum crescere virtutem possibile sit b) 15. 16 δύ- 

vaw.ty | abo A 16 χαὶ ἡμῖν A: ἡμῖν D: χαὶ seq. ras. 4 litt. E: del. E*: om. be 

εὐσύνοπτον ὁ 11 εἴπερ πλησίον γινόμενα om. E: εἰ πλησιάζοντα in ras. 20 litt. E*,e 

18 ὅτι add. ἘΣ χατὰ φύσιν] φύσιν E: φύσει Ee οἵδε οἱ] οἱ δὲ E: οἱ Ee 

ἐπὶ 62] lac. 8 litt. EK: οὗτοι: εἰς γὰρ “0 δὲ] nam b 1D τῆς ἀντιχειμέ- 

νης Ὁ ἀντιχειμένως} in ras. E* 20 πως Ab: om. DEe 22 οἰχείας om. 

ie 24 ἐναπολαμβάνειν e προσϑήκης A 27 κρατεῖ E: corr. E* 28 τοσούτῳ 

ϑᾶττον Ab: τοσοῦτον DEe ἄνω] ἄνω ϑᾶττον DEe 20 φέρεσθαι scripsi: φέρεται ADEbe 

ἐλαττομένης ἘΣ: corr. E* πρῶττον A 30 χάτω φέρεσϑαι) καταφέρεσϑαι Ke 
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ῥοπῇ παραμενούσης πως χαὶ τῆς ἀναπεμυψάσης δυνάμεως, ἐξιτήλου Ge 1200 

ἀεὶ μᾶλλον ϑᾶττον φέρεσϑα: χαὶ τά- μᾶλλον γινομένης τὸ χαταφερόμενον 
χιστα, ὅταν ἐχείνη τελέως ἐπιλείπῃ. τὴν αὐτὴν δὲ αἰτίαν ἀποδίδωσι καὶ 10 

τῶν ἄνωϑεν ἀφιεμένων: χαὶ γὰρ τούτοις μέχρι τινὸς παραμένειν τὴν τοῦ 

5 κατασχόντος αὐτὰ δύναμιν. ds ἐναντιουμένην αἰτίαν τίνεσϑαι τοῦ Bpaddte- 

ρον χατ᾽ ἀρχὰς φέρεσϑαι τὸ ἀφεῦϑέν. “ταῦτα δέ, φησὶν ὁ ᾿Αλέξανδρος, 
ἐπὶ μὲν τῶν βίᾳ χινηϑέντων ἣ βίᾳ μεινάντων ἐν τῷ παρὰ φύσιν τύπῳ 15 

ν] ᾿ ~ ‘ 

ὀρϑῶς ἂν λέγοιτο, ἐπὶ 68 τῶν μετὰ τὸ γενέσθαι φερομένων χατὰ τὴν 

οἰχείαν φύσιν ἐπὶ τὸν οἰχεῖον αὐτοῖς τύπον οὐχέτι ἁρμόζει λέγεσϑαι.᾽᾿ περ 

10 δὲ τοῦ βάρους τὰ ἐναντία τῷ ᾿Αριστοτέλει φησὶν ὃ Ἵππαρχος βαρύτερα 

γάρ φησι χαὶ τὰ πλέον ἀφεστῶτα. ἀπίϑανον ὃὲ χαὶ τοῦτο τῷ ᾿Αλεξάνδρῳ 20 

doxet> “πολὺ γάρ, φησίν, εὐλογώτερον τὰ μεταβάλλοντα gx τῆς ἐναντίας 
v ΄ 

φύσεως χαὶ γενόμενα ex χηούφων βαρέα ἔτι τῆς φύσεώς τι τῆς πρώτης 
"4 μὰ ~ a S\ v / 45 4 3 \ 

ἔχειν ἐν τῇ πρώτῃ χαταφορᾷ σχεδὸν ἔτι γινόμενα χαὶ μεταβάλλοντα ἐπὶ 
: : 

15 τὸ εἶδος τοῦτο, εἰς ὃ μεταβάλλοντα χάτω φέρεται, βαρύτερα asl προϊόντα 50 

γἸίνεσϑαι, ἥπερ φυλάσσειν ἔτι τὴν ἀπὸ τοῦ χρατήσαντος αὐτὰ ἄνω τὴν 

χάτω φέρεσϑαι δύναμιν. ἔτι δέ, φησί, χαὶ εἰ τᾷ 

βάρει χατὰ φύσιν ἐστὶ τὸ εἶναι ἐν τῷ χάτω- διὰ γὰρ τοῦτο ual ἢ ἐπὶ 

τοῦτο χίνησις- εἴη ἂν τελέως βαρέα χαὶ τὸ οἰχεῖον χατὰ τοῦτο εἶδος amet 
΄σ J ~ , ν᾿ 5 / Vn ΄ \ % 4 

20 ληφότα, ὅταν ἐν τῷ χάτω ἢ; χαὶ ἐγγυτέρω ἤδη γινόμενα χαὶ πλησιάζοντα 
΄ + , v Vs ΄ > 

τῷ κατὰ τὴν ῥοπὴν τελειότητα ἔχειν εὔλογον προσϑήχην τινὰ χαὶ ἐπ τίϑοσιν 
΄ + ΄ \ v >; ~ , \ 

χατὰ τὸ βάρος λαμβάνειν: χαὶ γὰρ ἄτοπον ἀεὶ τῶν χάτω χινουμένων χαὶ 

φερομένων χατὰ φύσιν ϑᾶττον χινουμένων χατὰ τὴν πλείονα ἀπὸ τοῦ ἄνω Bo 

OF σχειν: ἀναιρεϑήσεται 
‘ aba , -“ 
ome παντῶν OUTWS 

σ 
ao ie αὖ τά, OTE ἧττόν τι βαρέα, τοῦτο πὸ 

\ 

ά 

αν xaTwW. εἰ YAO w Lo qn - 
Q- 

was 

A o- ἴω = Q- 
“mH 
R 
Ὅ 
ς- εὶ 

= 
a 2 Q S 7 ap -G Ox oO 1) a eS 

» Ἃ > ΄ = ~ 8A es 
Ze, toms ἂν yy τὺ Me (EtV,. νὸν δὲ Al Sil τῶν ἀναρριφ ϑέντων ἄνω 

> ἂν - v 3 ~ > ἘΣ 

in χαὶ ἐπὶ τῶν Lee ἄνω χαὶ ἐπὶ τῶν ΠΕ yelp ἐν τῷ 4 
i r i ' t t 

wv ν , >? " ’ 5 ‘ , , ‘ ΄ ~ 

ἄνω εἴς τι τούτων. οἷς κατὰ φύσιν ἐστὶ τὸ φέρεσϑαι xaTW, TO αὐτὸ ὁρᾶται 
’, >») ~ \ 7 5 ᾽ν ,~ 

qwousvoy. ταῦτα πρὸς tov Ἵππαρχον ὃ ᾿Αλέξανδρος: καὶ λέγει χαλῶς, 
> “5 ε ΄ e 5 "ὦ 5 

30 οἶμαι. μάλιστα, ὅτι, εἰ διὰ βαρύτητα ἢ ταχύτης, ὡς ἐπὶ τῆς τῶν πλα- 

2 φέρεσθαι scripsi: φέρεται ADEbc 3 ἐπιλίπῃ A: ἐπιλείπει E 4 ἀφιεμένων] a- 6 

ει α 
corr. E 5 γίγνεσϑαι DE 7 μεινάντων] τῶν post lac. 12 litt. E: μενόντων 1" 

8 ὀρϑῶς ἂν λέγοιτο] lac. E: χαλῶς εἶναι (Ὁ) λέγοιντο E*: χαλῶς ἂν λέγοιτο ὁ ἐπὶ δὲ] 

corr. ex ἐπειδὴ E* φερομένων] lac. E: κινουμένων 570 9 ἐπὶ tov οἰχεῖον] lac. 

E: εἰς tov ἴδιον E%ec ἁρμόζοι E: ἁρμόζοιτ᾽ ς λέγεσϑαι]ὔ lac. E: τὰ λεγόμενα E*b: 

ἂν λεγόμενα ἐ 11 φησι E*b: lac. DE: om. A zat AD: om. Ebe πλεῖον A 

ἀπείϑανον E: corr. E* 19 γινόμενα c 14 γενόμενα A ἐπὶ --- μεταβάλλοντα 

(15) Ab: om. DE: εἰς τοῦτο τὸ εἶδος εἰς ὃ μεταβάλλοντα H*e 15 βαρύτερα] xat βαρύ- 

TEP ὁ 16 γίγνεσθαι Ec ἄνω] ἀνωτέρω A 17 χάτω Lit Ab: χατα- 

φέρεσϑαι DEe φησί} seq. ras. 1 litt. E 18. 19 ἐπὶ τούτου A 19. εἴδος] 

τὸ εἶδος Εἰ: corr. E* 20 ἤδη om. D 21 τῷ] corr. ex to E 22 ἀεὶ] ἐστὶ c 

χαὶ --- χινουμένων (23) om. E: xat κατὰ φύσιν sili ἱένων τὰ ταχύτερον κινούμενα ΕΞὸ 

24 ὅτε] ὅτι Ec 28 ἐστὶ] seq. ras. 1 litt. E χάτω] χατὰ A 29 

Ee 30 τῶν om. Ὁ 

VY νόμ. evOvV 
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στίγγων χινήσεως δῆλον γίνεται προχατασπωμένου τοῦ βαρυτέρου, ἀδύνατον 120. 
ἦν γργιοις μὲν εἶναι τὸ πορρώτερον, ϑᾶττον δὲ | χινεῖσϑαι τὸ πλησι- 1200 
αίτερον ταχύτερον ὑπάρχον. τινὲς G2 χαὶ οὐχ ὀλίγοι αἴτιον εἶναί φασι τοῦ 
τὰ φερόμενα πρὸς τὸ χάτω, ὅσῳ πλησιαίτερον γίνεται τοῦ χάτω, τοσούτῳ 

ὧν 
ὃ ϑᾶττον φέρεσϑαι τὸ τὰ μὲν ἀνωτέρω ὄντα ὑπὸ πλείονος ἀέρος ὀχεῖσθαι 

τοῦ ὑποχειμένου, τὰ δὲ χατωτέρω γινόμενα ὑπὸ ἐλάττονος, χαὶ τὰ βαρύ- 
τερα δὲ διὰ τοῦτο ταχύτερον φέρεσϑαι, ὅτι ῥᾷον ἐχεῖνα διαιρεῖ τὸν ὗπο- 
χείμενον ἀέρα. ὡς γὰρ τὰ ἐν ὕδατι χαταφερύμενα χουφότερα δοχεῖ τοῦ 
ὕδατος ἀνέχοντος χαὶ ἀντιπράττοντος αὐτῶν τῇ χάτω φορᾷ, οὕτως χαὶ τὰ 10 

10 ἐν ἀέρι πάσχειν εὔλογον, καὶ ὅσῳ πλείων 6 ὑποχείμενος 518 ἐστι, το- 
σούτῳ μᾶλλον ἀνεχόμενα χουφότερα δοχεῖν. ὁμοίως δὲ χαὶ τὸ πλέον πῦρ 
Vattov ἄνω φέρεται ὡς eduohdeepay διαιροῦν τὸν ὑπερχείμενον ἀέρα, χαὶ 
o ΄ " ¢ A Α 5 , ~ . = ὁσῷ πλείων ὁ ὑπερχείμενός ἐστι, τοσούτῳ ἀργότερον χινεῖται τὸ GL αὐτοῦ 1ῦ 

6 Lg Dd \ ΄ , ~ FN ha 2 bh 

φερόμενον" xdv γὰρ μὴ ὁμοίως τῷ ὕδατι Bis ν ἔχειν ὁ ἀήρ, ἀλλὰ χαὶ ͵ 

Ὁ ~ » ’ ~ , 

15 αὑτὸς σῶμα ὧν ἐμποδίζει τῇ χινήσει τῶν δι᾿ αὐτοῦ φερομένων. εἰ δὲ 
b) [4 5 a , ΄ ἊΝ c 

τοῦτο Ὁ ἀληθές, οὐ ne βάρους, ὡς ὃ ᾿Αριστοτέλης φησίν, ἢ χατὰ τὴν 

ταχύτητα ἐπίδοσις γίνεται, GAR ἀναιρέσει τοῦ ἐμποδίζοντος. 
" ΝΑ , » cr - 

Καλῶς ὃὲ ἐπ τέστησςε ν ὃ ̓ Αλλ κα ὅρος: ὅτι, χἂν τοῦτο οὕτως ἔχῃ, 7 τοῦ 20 
? > ‘> ΄ Δριστοτέλους ἐπιχείρησις ἀνέλεγχτος μένει ἢ δειχνῦσα ὡρισμένους τοὺς 

20 τόπους τῶν σωμάτων χαὶ μὴ ἐπ᾽ ἄπειρον αὐτὰ φέρεσϑαι ἐχ τοῦ ϑᾶττον 
eners Moe Ah Ξ ~ Ξ a ac) nore φέρεσϑαι τὰ ἐγγυτέρω γινόμενα τῶν οἰχείων τόπων: τὸ γὰρ ἐπὶ ἀπείρου 

9. 
Ss , 4 s , ar 5 ’΄ “ 

OLAGTHWATHS φερόμενον οὐδέποτε ΕΣ τέρω γίνεται, οὐδὲ ἐλάττων ἣ πλείων 
΄ [4 , δὺς w wv 

Ὁ υποχείμενος Arp ἄπειρος ὦν, εἴπερ ἄπειρον τὸ διάστημα. ὥστε, χἂν 
ταύτην τις αἰτίαν αἀποδέχοιτο τῆς ϑαάττονος πρὸς τὸ χάτω χινήσεως, χα 

95 οὕτως δείχνυται ἐξ αὐτῆς τὸ BH εἰς ἄπειρον φέρεσϑαι τὰ φερύμενα. ε 

δὲ ἀπείρου ὄντος τοῦ διαστήματος ϑᾶττον φέρεται πρὸς τὸ χάτω μὴ διὰ 80 

τὸ ἐλάττονα εἶναι τὸν ὑποχείμενον ἀέρα, δῆλον, ὅτι διὰ προσϑήχην ΠπρΒος 

θᾶττον οἰσϑήσεται. τί γὰρ ἂν ἄλλο εἴη αἴτιον ἐπὶ τῶν φύσει φερομένων 
χαὶ μὴ βιαίως, ὡς Ἵππαρχος ἔλεγεν; “ἀμείνων δέ, φησὶν 6 ᾿Αλέξανδρος, Ζ 

80 χαὶ φυσιχωτέρα αἰτία τοῦ ϑᾶττον φέρεσϑαι τὰ ἐγγυτέρω γινόμενα τῶν 35 
οἰχείων τόπων 7 ὑπὸ ᾿Αριστοτέλους ῥηϑεῖσα τὸ προσϑήχην ἴσχειν τὸ βά- 
ρος xal τὴν χουφότητα. τοῦτο δὲ ἄν εἴποι γίνεσϑαι ᾿Αριττοτέλης tod πλη- 
σιάζοντος τῷ οἰχείῳ τόπῳ εἰλιχρινέστερον ἀεὶ τὸ εἴδος ἀπολαμβάνοντος 
χαὶ διὰ τοῦτος εἰ μὲν βαρὺ τυγχάνει, βαρυτέρου γινομένου, εἰ δὲ χοῦφον, 40 

35 xougotépov. ἐγὼ GE πρῶτον μὲν αὐτὸ τοῦτο ζητεῖν ἀξιῶ τὸ παρὰ πάν- 
τῶν λεγόμενον ὁμολογεῖσϑαι, πῶς ἂν χαταληφϑείη τὸ πρὸς τοῖς οἰχείοις 

1 γίγνεται E 3 εἶναί] αὐτοῦ A 4 γίγνεται Ee ὃ τὸ] τῷ A 10 ἀέρει 
ἘΠῚ corr. E? 13 τοσοῦτον A 14 ὁ om. Ee 15 αὐτὸ Ee ὃν Ee 
16 6 om. Ee 11 γίγνεται E 18 ἔχει E, sed corr. 21 τὰ om. A 
γινόμενα) e corr. E! 22 γίγνεται E 23 ἄπειρον) ἄπειρος E 20 ἀπείρου] 
ἄπειρος A ὄντως A 21 ἔλαττον E: ἐλάττω e 29 ὡς add. EK? Ἵππαρ- 
yov A 91 τὸ (prius) A: om. DE: δηλονότι E?ec 31. ἴσχει E: corr. E? 

\ dd τῷ οἰκείῳ] bis Ὁ o4 γιγνομένου E 36 to AD: τὰ Ebe; fort. to τὰ 
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5 - TERE va. neneagihar: ἔπε δ᾽ ῳὉ}} τόποις γινόμενα ϑᾶττον φέρεσϑαι: ἔπειτα εἰ προσϑήχη βαροὺς ἢ χουφό- 120ὺ 

ιν Ἰίνεται, ecu biase τὸ ἐν ἀέρι σταμιζόμενον. ὅταν ἀπὸ ὑψηλοῦ 4 

πύργου τις ἣ δένδρου 7 ἀχρωρείας ἀποτόμου ξαυτὸν ἐχτεί νας. ἐν ἀέρι 121. 

σταϑυίζῃ, βαρύτερον φαίνεσϑαι ἐν τῷ ὑποχειμένῳ τῆς γῆς ἐδάφει ξστῶτος 

ὃ τοῦ σταϑμίζοντος, ὅπερ πλασματῶδες Goxet’ εἰ μὴ ἄρα ἐπὶ τούτων ἀνεπαίσ- 

ϑητόν τις λέγοι γίνεσϑαι τὴν διαφορᾶν. 

) \ a vw ‘ v 

p. 277933 ᾿Αλλὰ μὴν οὐδὲ Om ἄλλου φέρεται αὐτῶν τὸ μὲν ἄνω, 
Ay ΄ oO ~ v ~ ‘ . , 

τὸ δὲ χάτω ἕως τοῦ ἔστι λαβεῖν τὴν πίστιν περὶ τῶν λεγομένων 

ἱχανῶς. 

10 [pos ἀπόδειξιν tod ἕνα τὸν xdauov εἶναι χρησάμενος τῷ ἕν εἶναι τὸ 10 

" > > 

\ 

υέσον xat ἕν τὸ ἔσχατον xat τοῦτο δείξας ἐχ τοῦ tas χατὰ φύσιν οὔσας 

τῶν σωμάτων χινήσεις ἐπὶ ὡρισμένον τι ee γι eran 

τοῖς οἰχείοις γινόμενα τόποις, νῦν δείχνυσιν. Bet κατὰ φύσιν αἱ τῶν seni 15 

15 τῶν αὗται γίνονται χινήσεις, w χαὶ ἐν τοῖς προσεχῶς εἰρημένοις ἐχρήσατο 

χαὶ ἐν τοῖς φϑάσασι πολλαχοῦ. δείχνυσι OE αὐτὸ ἐχ τῆς τῶν ἀντιχειμένων 
ϑέσεων ἀναιρέσεως: τὰ γὰρ στοιχειώδη σώματα ἣ χατὰ τὴν αὑτῶν φύσιν 

χινεῖται 7 On ἄλλου τινὸς φερόμενα ἣ ὑπ᾽ ἀλλήλων ἐχϑλιβόμενα" δείχνυ- 20 

σιν οὖν, ὅτι οὔτε ὑπ᾽ ἀλλήλων ἐχϑλιβόμενα οὔτε ὑπ᾽ ἄλλου φερύμενα, χαὶ 
20 πρῶτον, ὅτι οὐχ ὕπ᾽ ἄλλου φερόμενα, Ex τοῦ τὸ πλεῖον πῦρ ϑᾶττον φέ- 

ρεσϑαι τοῦ ἐλάττονος χαὶ τὴν μείζονα βῶλον τῆς βραχυτέρας" χαίτοι εἰ 

Uy πεφυχότα οὕτως χινεῖσϑαι ὑπό τινος ἐφέρετο βία, τὸ πλέον ἂν βραδύ- 2 
Ἐξρον ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐχινεῖτο᾽ εὐβιαστότερον γὰρ τὸ ἔλαττον χαὶ εὐχομισ- 

τότερον. εἰ δέ τις λέγοι τὸ πλέον ὑπὸ πολλαπλασίονος δυνάμεως φερύ- 

25 μενον ϑᾶττον φέρεσϑαι, πλασ ἘΞ 
΄ . / 5 \ 5 ’ὔ Ἁ 

ατώδης ὁ λόγος: οὐ γὰρ ἀνάγχη ἀεὶ τὸ 
Lope tigen TeX Ja) A τ ΣᾺ LO ee >>) >. πλέον ὑπὸ πλείονος φέρεσϑαι, ἀεὶ ὃς τὸ TAcov VaATtoy φέρεται. δῆλον d= 

= — 
~ b] “4 , , \ ΄ - as 

τοῦτο χαὶ Ex τῆς ἀντιχειμένης χινήσεως: χάτω yap τὸ πλέον πὺρ βραδύ- : 

i 

Si "ΕΞ 

τ 
“ > - τ ΕἾ 
Ὅτι δὲ οὐδὲ τῇ ὑπ᾽ ΕΠ ΟΣ ἐχϑλίψει βιαζόμενα xtvettar, δείχνυσιν 

) ῦς ΥΩ ς ὃὲ γεγόνασι τῆς δόξης μετ᾽ αὐτὸν Στράτων τε χαὶ ᾿[ὑπίχουρος 2 »-Ὁ 

80 ἐφεξῆς. ταύτη 

1 προσϑήχην A: xpostyxy ὁ 3 post ἑαυτὸν add. τις Ες ἐν --- ἐδάφει (4)} 

mg. E? ἐν Db: om. A: ἐν tw E?e 4 ἐν τῷ] 7 ἐν E?: ἐν ς ἐδάφει τῆς 

γῆς Ἐς 5. 6 ἀνεπαίσϑητον]) -αί- 6 corr. E! 6 γίγνεσϑαι E 7 οὐδ᾽ DE 

8 περὶ ὧν λέγομεν Arist. codd. vulg. 11 οὐσίας 1 12 γίγνεσθαι Καὶ 

14 χατὰ --- σωμάτων (14.15) Ab: ἐχ τῶν σωμάτων χατὰ φύσιν CDE: τῶν σωμάτων χατὰ 

φύσιν Eze 15 γίγνονται E 17 ϑέσεως A αὐτῶν AE 18. 19 detzvucw — 

φερόμενα (19) DE: om. A: ostendit igitur, quod neque ab alio feruntur neque ab invicem 
. 0 ” ‘ >. WY , " ἢ > 954.73 ; 5 

extruduniur Ὁ: fort. detzvucty οὖν, ὅτι οὔτε ὑπ᾽ ἄλλου φερόμενα οὔτε ὑπ᾽ ἀλλήλων ἐχϑλι- 

βόμενα 22 πλεῖον ὁ 23.-24 εὐχοσμιητότερον E, ἡ corr. ex τ E* 24 πλεῖον ς 

26 πλέον (pr.)] πλεῖον πλέον (alt.)] πλεῖον DEc δὲ] supraser. E* 27 πλεῖον ὁ 

29 οὐδὲ a: οὔτε DEc: ὅτι οὔτε A 30 δὲ om. Ee ᾿Ἐπίχουρος] fr. 276 p. 196,27 

Usener 
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10 

9 
v 

. 

~ ~ f , ae te Δι eee . Η Ζ A 4 ¢ a 
πᾶν σῶμα βαρύτητα ἔχειν νομίζοντες χαὶ πρὸς τὸ μέσον φέρεσϑαι, τῷ 1214 

DJ Ν Δ ΄ ΄ , ? » 

be τὰ βαρύτερα ὑφιζάνειν τὰ ἧττον βαρέα On’ ἐχείνων ἐχϑλίβεσϑαι βίᾳ 80 
Ὰ \ wv o Σ wt 2 ~ Ἢ ᾿ ox εἰ ‘ 

πρὸς τὸ ἄνω, ὥστε, εἴ τις ὑφεῖλε τὴν γῆν. ἐλϑεῖν dv τὸ ὕδωρ εἰς τὸ 
‘ ὦ , 

χέντρον, χαὶ εἴ τις τὸ ὕδωρ, τὸν ἀέρα, χαὶ εἰ τὸν BE PA τὸ πῦρ. ἐλέγχει 
at ‘ ~ ΄ ᾿] 5 ‘ ΚΑ » κ᾿ iA ’ 

δὴ χαὶ τοῦτον 6 ᾿Αριστοτέλης τὸν λόγον διὰ τοῦ τὰ μὲν ἐχϑλιβόμενα 
πορρώτερον pe aura od ἐχϑλίβοντος χαὶ βιαζομένου ee eet ἀξὶ 10 

9, 

χινεῖσθϑαι χατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ἀποστάσεως, ἐπὶ δὲ τῆς τῶν σωμάτων 

τούτων χινήσεως πᾶν τοὐναντίον ὁ 
~ ’ 

ρᾶται γινόμενον: ταχυτέρα γὰρ αὐτοῖς ἢ 
τῆς ἀρχῆς καὶ τάχιστα χινεῖται πλη- 

΄ , > ~ ‘ > ΕΣ ‘ ~ ~ 

σιάζοντα ἐχείνοις, ἐφ᾽ ἃ χινεῖται. χαὶ δυνατὸν μὲν Ὧν καὶ τῇ ἐπὶ τῶν 45 

χίνησις ἀεὶ γίνεται προϊοῦσιν ἀπὸ 
> 

we ree, ΒΕ ἜΡΓΑ ΠΑ Εν ΠΡΟ Rea Ὁ τΥ ΤΟΥΣ Ισασϑ a RE ee ΜΡΗΪ ὑπ ἄλλου φερομένων προΞξιρημένῃ ἐπιχειρήσει χρή σασϑαι χαὶ ἐπὶ τῶν 1315 
> Μ 2 ΄ ~ ΄ ΄-΄ 

ἐχϑλιβομένων: ὡς γὰρ βραδύτερον ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ χινεῖται τὸ πλέον, οὕτως 
\ > ΄ ay “0 ~ Ἂν a eee _~ (oe hee. | ’ 

χαι ATOVWMTEDOY ἐχϑλίβεται" γυν OF φαινετᾶαι τὸ TAEOV mut ϑάττον ἐπὶ TO 

- 

ss 
5} ic ‘ . > 4 » ‘ μὰ ΄ o Ὡ 

ἄνω φερόμενον. ἀλλ ἅμα μὲν ov εὐπορίαν ἐξήλλαξε τὸ ἐπιχείρημα. nee 5 
τὴ 

Om 

at v ’ ΄ ~ " 

ὃξ χαὶ ἔνστασιν ἴσως 0 ὑφείλετο τὴν λέγουσαν, ὅτι τὸ πλέον ὑπὸ τοῦ TA 
le | ‘ , ’ ’΄ ΕῚ ᾿ 

ovos ἀεὶ περιέχοντος ἐχϑλίβεται χαὶ δυνάμει χρωμένου πλείονι. ὅπερ ἐπὶ 
- > + ~ \ ὌΝ ΄ ΄ ΄ > 

τοῦ φέροντος οὐχ ἦν ἀναγχαῖον. χωρὶς Ge ὑπαντήσας πρός τε τοὺς ὑπ 
Ve wv . ~ ν 

ἄλλου φέρεσϑαι λέγοντας χαὶ τοὺς χατὰ ἐἔχϑὕλιψιν χινεῖσϑαι χοινὸν ἐπιχεί- 10 

> ΄ ΟῚ ; Ω᾽ LOE AN Leesa ΤῸΝ a > 5 

εἰ γάρ, ἀφ᾽ οὗ τόπου βία φέρεται χαϑ᾽ ὀνδήποτε βίας τρόπον, εἰς ἐχεῖνον 

ρῆμα προστ τύ Πρ. πρὸς τοὺς Bia χαὶ uy χατὰ φύσιν τὴν se λέγοντας. 
, 

τς o ΄ " 

t βία φερόμενα, δῆλον, ὅτι χατὰ φύσιν φέρεται" οὐὸὲ γὰρ 
΄ ’΄ 5 ~ 

ἐξ ἐχείνου tod τόπου Bia ἐχινεῖτο, εἰ μὴ χατὰ φύσιν ἣν αὐτοῖς lo 
a s Zien 

τὸ ἐν αὐτῷ εἶναι, ἐν ᾧ δὲ μένει τι χατὰ ἄπ ἐπὶ τοῦτο χαὶ φέρεται 
J 

χατὰ φύσιν: ὥστε τῷ λέγοντι βίᾳ χινεῖσϑαι τὰ σώματα χαὶ μὴ χατὰ φύσιν 

ἀχολουϑεῖ χαὶ τὸ χατὰ φύσιν αὐτὰ λέγειν χινεῖσϑαι. εἰ ὃΣ πᾶσα αὐτοῖς 7 

χίνησις βίαιος ἦν. ὁμοίως ἐχρῆν ἐπὶ τὰ ἀντιχείμενα χινεῖσϑαι: νῦν δὲ φαί- 20 

νεται ἢ γῇ ἄνω τὶ βία χινουμένη. χάτω Ge αὐτοφυῶς χαὶ τὸ πῦρ ἀνά- 

παλιν. εἰχότως οὖν ἐπὶ ταύταις ταῖς ἀποδείξεσιν ἐπήγαγεν, ὅτι éx τούτων 
σ ΄ 

ξγὼν ἰχανῶς. οτι ἐστὶ 
> 

ol 

a a £ se τὴ o 3) a 
1 
ee < Pe © 

= 
Vewpodow ἔστι λαβεῖν τὴν zt τ 

χατὰ φύσιν τοῖς σώμασι χίνησις ἢ πρὸς ΚΝ χείους τόπους χαὶ τὸ 

συγγενὲς γινομένη. 25 

Οἱ ὃς tod πάντα πρὸς τὸ μέσον φέρεσϑα! χατὰ φύσιν τεχμήριον χομί- ‘ T eae |) 
~ ~ 4 ΄ 

ζοντες τὸ τῆς γῆς ὑποσπωμένης τὸ ὕδωρ ἐπὶ τὸ χάτω φέρεσϑαι χαὶ τοῦ 
΄ “2 77 > ~ Ay x 

ὕδατος τὸν ἀέρα ἀγνοοῦσι τὴν τούτου αἰτίαν τὴν ἀντιπερίστασιν οὖσαν" [ | 

1 μέσον AE*b: μέρος Ὁ: μεῖζον E 3. 4 εἰς τὸ χέν- in ras. E ὃ τὸν λόγον 6 

᾿Δριστοτέλης A διὰ] διὰ τὸ Α μὲν om. ¢ 6 ἀφισταμένου c βαρύτερον 

E: corr. E? 8 πᾶν] ἐπαν E: ἅπαν Ee opatt E, sed corr. γινόμενον CD: 

γενόμενον A: τὸ γιγνόμενον ἘΞ: γινόμενον 103 9 γίγνεται E προϊοῦσιν AE*b:; 

προιοῦσα D: προιοῦσαν E 10 χαὶ (alt.) del. E: om. be ἐπὶ Ab: ὑπὸ DE 

12 τοῦ αὐτοῦ] corr. ex τὸ αὐτὸ KE? 15 ὑφείλετο A: ὑφείδετο DE: ὑπείδετο 1536: 

previdit Ὁ 18 κατ᾽ Ec 20 φέρεται A: φέρονται CDEe οἱονδήποτε Ke 

21 φαίνεται] φέρεται A 2, 03 χομίζοντες Ab: νομίζοντες DEc 909. ἀποσπωμέ- 

νης D 34 τὴν (pr.) del. E?: om. ὁ et Usener |. 6. p. 197,2 
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Ἁ > ~ ‘ ~ Ἅ ’΄ ΞΕ , a = ἋΣ v4 aX 6 

τῶν γὰρ παχυτέρων εἰς THY τῶν λεπτοτέρων χώραν μετατιϑεμένων τὰ 121» 
Η ΄ Ω ΄ ‘ 

᾿επτότερα THY τῶν παχυτέρων χώραν μεταλαμβάνει περιωϑούμενα πρὸς 30 
, s\ εὖ ‘ ΔΝ ~ Se A ΄ ~ 

τὸ χάτω διὰ τὸ μηδὲν εἶναι χενὸν μηδὲ σῶμα διὰ σώματος γωρεῖν. 
> ΄ a/ σ > ny φΦ », μ᾿ ΩΝ, Ext eu iene pe sre LVR PY a 

ἰίστεον OF, OTL οὐ ATOATWY μόνης OLOS ᾿πιχοῦρης πάντα CAEYOV εἰναι τὰ 

ΣΝ ἊΨ Ἁ \ / 

ATwy OLOE ep ομένην ah αὐτὴν χαὶ ὀιελέγ, El τὸ TE dd 
r 

΄ \ SN \ ΄ ΄ " ΄ Ὅν 

Ha) σώματα βαρέα χαὶ ΠΑΝ μὲν ἐπὶ τὸ χάτω φερόμενα, παρὰ Oudty OF ἐπὶ 

ἘΠῚ τὸ ἄνω. ἀλλὰ χαὶ 
- 

χάτω χαὶ τὸ ἄνω = τοῦ χόσμου μὴ χαλῶς εἰρῇσϑαι νομίζων χαὶ τὸ βα- 
, oO ΄ Ἁ Ἁ ΄ ΄ , 

psa λέγεσϑαι οὕτως ὡς πρὸς τὸ χάτω φερόμενα ur ἀπ τοδεχόμενος. γραᾶ- 
fad , \ as , Όν , 

φύσει γὰρ δή τινας τόπους δύο εἶναι διειληφότας 
ΝΟ 5» Le 4 2 

get δὲ ἐν Τιμαΐῳ cade: 
. ~ ~ 5 , ‘ ΄ ‘ ral f , \ 

10 Oy 7%, τὸ πᾶν ἐναντίους, τὸν USY AATW, πρὸς GY φέρεται πᾶντα, ὅσα τινὰ 40 
v v \ aN wv \ a "» -- > 

OY XO σώματος εχει. TOV OF ἄνω. πρὸς OV ἀχουσίως ἔρχε TAL πᾶν, οὐχ 
> Fo Yass ba) ~ fe »? A \ \ ce PS Les = fe & ‘ 

ὀρῦον οὐδαμῇ νομίζειν. χαὶ {OP χαὶ οἱ τὰς ατόμους λέγοντ ες ναστᾶὰς 
v £ , Vy oe \ Qa Ἄ ΡΨ ΡΝ Δ ΕΣ ΧΑ τς: σ΄ 

OUSAS βαρειας ελεγον ALTAS χαὶι ράαρη"ς TOLS Guvitetots ATLAS, MOTE χοὺ- 

= ’ ’ , nS >] ξ ° “ἃ ἘΞ ἌΞ , 2 ΄ ἐγ᾽ ΓΑ Ε- A , ΄ ΄ Ξ 

15 Eoustedver DE SY TOUTOLS ATA VAC Ny τινα WE (ot- TOV XATW TOTOV ὁ 45 Ι δ 
A ee hse ewe i a Nee RE Se en ea FA Se ee 99: ApPtototeAys, εἴπερ ὁ TOROS TO TEpUs TOV περιέχον της ἔστι, YUN περι- 1228 

΄ v ~ / ΄ Ἁ A Ww \ ~' . 

cy ει τὸ περιξ χύμενον. O μὲν γάρ αν TOTOS COTW TO χοΐλων τὴς σξλης- 

~ λῚ ~ ὟΝ 7 s ’ ~ Ἁ » ’ 5» 

νιάχυς σφαίρας ἣν χαΐτοι χαὶ τοῦτο αἀουνᾶτον. OGLOTL τοὺ υξν ανῷ TOTOD οὐχ 

Ἢ v > ΄ - aa! > ~ ΄ i Wea | \ > ΄ ς ῳὉἱἋ - 

αν Sty τι ανώτερω. τς 0c GEAYWULAXTS σφαιρας TOMAA τὰ ανώτερω. 6 GF ὃ 

-- 
ἐκ 

ὋὌἝ 
Os 
™ o 

, , > x ΄ ~ ~ > > , ~ ἃ 5 

90 χάτωῳ TOTOS, εἰ εν 7 της χης εστιν ξΞπιφάνξιλ. TOWTOV μεν οὐ 

5 ‘4 ὟΝ Ἁ 4 ~ \ 4 ~ / 

AUT) : AE περίξχεται. STELTA, πῶς χαὶ χατῶώτερῳω TIS ἐπιφανείας τὴς 

~ 5 ΄ / Ἁ , \ ~ Ἁ ΄ , 

γῆς αὑτὴ TS ἢ YM φέρεται χαι TAVITA τὰ βαρέ Sri TOD γὰρ XATW τόπου 

΄ > Ἂ v. > \ ΄ ΄ > 
χατώτξερῳ τις οὐχ AV Ely. ft GS TO χξντρον TOD TAVTOS ἔστιν GO XATW 

΄ p~s o \ ΄ » \ 4 i= \ ΄ ld 2 \ ΄ 

TOTOS, “al hel > OTL χαὶ O AVM TO TENLG, χαὶ οὐχέτ TOTOS EOTL τὸ σπερᾶς 10 

5 TOD Te - wrth arenrever τὸ tmene; - ΡΥ) Ay ΕΟ ΘΟ ΓΕ ΎΤος = 
25 TOU περ Ot ἔγοντης, YON πε ἰξχξ tO τεριεχόμε νον. αλλ. WS COLKE, ty οντι 

~ = 

[Ὁ] 

> - σι ΄ ΄ > 
TOWTOS 4 ᾿Αριστοτέλης, τί TOTE COTLY Ὁ τόπος, ETLY SL σας ς.τειν υξριχῚ 

2 an Sl lions Ee ) \ = ΝᾺ eG “"» Ue ON ~ 
EvVOLaS αὐτὴῦ Ths XaATA TO πξριξχξιν εξωΐεν χατεὸδρά (ζατῇὸ χαι OLA TOAUTO 

΄ ΄ 
‘ 

» 5" ~ ἢ ξ΄ ΄ 5 ‘ “ ΄ - 

TOKAALS ἐνστασεσιν ὑπεύθυνον εποιησε TOV Λογον. 15 

-- "Ee ΝΣ We A Yea Ἃ ae [pea ) fi eS an 
p. 20709 τὸ OS. iA OU τὼν Εἰ τ |S TPwtys φιλοσοφιαᾶας Sws τοῦ 

‘ 5 ~ Vay , 

30 χαι EV τοις GAAAOLS KOGUOLS. 

, | 4 , 7 ‘ Ἁ 4 ’ 

[Πρώτης wey φιλοσοφίας λόγους τὴν Μετὰ τὰ φυσιχὰ pre 20 
5 ~ ,΄ ~ 5 ~ ΄ , Ἁ > ~ 5 ~ 

χαλεὶ χαὶ φησιν Ex τε τῶν EXEL ῥηθέντων χαὶ Ex τῶν ἐν τῷ Θ τῆς (Φυσ!- 
o ~ . ? ἊΝ [4 > ΄ ΄ 5 > Ἁ Ἁ - 

χῆς ἀχροάσεως δείχνυσθαι. ὅτι εἰς ὁ xOGUNS ἐστίν. ἐν μὲν γὰρ τῷ θ 

1 τῶν (alt.) om. A λεπτοτέραν A 2 μεταλαμβάνουσι A 4 ἔλεγον] hel Ὁ 

6 εἶδε: Καὶ αὐτὴν] ταύτην τὴν δόξαν be 9 Τιμαίῳ] 62 ¢ δή Ab: om. DEe 

116’ c 12 λέγοντες Ab: ) ἘΠῚ εἶναι DEe 13 ὥσπερ] ὥσπερ οὖν D 15 λέ- 

γειν E: corr. E? 21 αὐτή Ab: αὕτη DE: αὐτήν c πῶς zat A: πῶς DEc: 

om. b 21. 22 τῆς γῆς Ab: om. DEc 22 αὐτή Ab: αὕτη DE 23 τις οὐχ Ab: 

τίς DEc 24 τόπος (alt.)] 6 τόπος ς 25 χαϑὸ Db: χαϑὰ AE 26 6 (pr.) om. A 

26. 27 μερικῆς ἐννοίας] μερικὴν évvotay c 27 τῆς] τὴν ὁ περιέχειν Eb: περιέχον 

ADe χατεδέξατο © 32 0] ϑῆτα ADE 99 0) ϑῆτα ADE 
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‘ ~ Ries , s/s ind 49 ϑ'ὰν7 > o Ἃ aa 

περὶ τῆς χύχλῳ χινήσεως GSOStATHL, OTL αἰδιὸς ἐστιν, ὅπου ἂν ἢ. χἂν ἐν 1220 

τούτῳ τῷ χύσμῳ χἂν ἐν ἄλλῳ τινί, χαὶ ὅτι ὑπὸ ἀχινήτου αἰτίου χινεῖται, 90 

ὃ ἐδείχθη ἀσώματόν τε χαὶ Tps ρὲς διὰ τὸ ἄπειρον μὲν μηδὲν εἶναι σῶμα. 

πεπερασμένον δὲ μηδὲν ἄπειρον ἔχειν δύναμιν. “ἄπειρος 62 δύναμις ἢ ἐπ᾽ 

5 ἄπειρον χινοῦσα. ἐν δὲ τῇ Μετὰ τὰ φυσιχά, ὥς φησιν ᾿Αλέξανδρος, δεί- 
τ 

[ες o y 

AVDOLY, OTL EV ἔστι τὸ χινητιχὸν τοῦτο τοῦ χυχλοφορη τιχοῦ σώματης" ἄυλον 90 

‘ Ἃ 4 " , ‘ 5 “45 a , ἊΣ \ 7m» 3 4 v > “» { 

γὰρ ὃν χαὶ ἀσώματον χαὶ λύγος μόνος χαὶ εἶδος ταὐτὸν ἔσται χατ᾽ ἀριῦ- 
΄ > ~ oO 1 ? > ~ ΄ v ~ 

uov' ef δὲ τοῦτο Ev, χαὶ τὸ χινούμενον ὕπ᾽ αὐτοῦ ἕν, ἑνὸς δὲ ὄντος. τοῦ 
| , . 4 ΄ Ω͂ 3.9 » > wef Gy] Lj 

χυχλοφ ge tec αναγχη χαὶ χύσμην Eva εἶνα!. ἐφ᾽ οἷς ἀπορεῖ ὁ ᾿Αλέ- 
» Ν ΄ a ~ ~ ~ ΄ 

10 ξανῶρος. διὰ ποίαν αἰτίαν ἕν ὃν τὸ πρῶτον χινοῦν οὐ ταις μη: χαὶ πλείω 35 
~ 5 ‘ Vv , 5» , 

χινεῖν χυχλοφηρητιχὰ σώματα, εἴ γε χινήσει ἐφέσει τῇ αὐτοῦ ual ὡς lus 
5 >>. \ ΄ ΄ ~ > ~ 

μενὴν “  ODOEYV γὰρ χωλύει π \StW TOY ALTOV 

com 5 i Ms , isa ΄ > 7 af » b] 

ἢ χατὰ τὸ εὔλογον. φησίν, ἥδε ἢ ἐπιχείρησις προΐοι ἄν, ody ὡς ἀναγ- 
φίεσϑαι. χαὶ ταῦτα εἰπὼν 

-" μ ΄ ? δῷ» “ὦ > ~ " > ~ σ μὴ ‘ > χαῖόν τι δειχνύουσα᾽᾿; ἀξιῶ οὖν πρῶτον μὲν ἐπιστῆσαι, ὅτι οὐ φησὶν ᾿Αρι- 40 

15 στοτέλης ἕν εἶναι τὸ χινητιχὸν τοῦ χυχλοφορητιχοῦ σώματος, ἀλλὰ τὴν μὲν 

ἁπλῆν φορὰν τὴν τῆς ἀπλανοῦς ὑπὸ τῆς πρώτης οὐσίας χινεῖσϑαί φησι, 
πὰ AN ΄ ~ c ees ΄ Η > ΄ ~_¢ \ > As 

τῶν ὃς πλανωμένων σφαιρῶν Exdotyy ὑπὸ ἀχινήτου χινεῖσϑαι χαὶ ἀιδίου 
+ een A ὮΝ > ~ y ~ ] ‘ B) \ ‘> tcc x \ - οὐσίας. γράφει ὃὲ ἐν τῷ A τῶν Μετὰ τὰ φυσιχὰ τάδε: “ἣ μὲν γὰρ 45 

5 x ~ » ) Γ᾿ 

ἀρχὴ χαὶ τὸ πρῶτον τῶν ὄντων ἀχίνητον χαὶ xa αὑτὸ χαὶ χατὰ συμβε- 
΄ % | ~ Si = ss | ator 35 δὰ x ’ / > J 4 Ἁ 5 20 βηχός, | χινοῦν GE τὴν πρώτην ἀΐδιον χαὶ μίαν χίνησιν. ἐπεὶ δὲ τὸ χι- 122d 

νούμενον ἀνάγχη ὑπό τινος χινεῖσϑαι χαὶ τὸ πρῶτον χινοῦν ἀχίνητον εἶναι 

xO αὑτὸ ual τὴν ἀΐδιον χίνησιν ὑπὸ ἀιδίου χινεῖσϑαι χαὶ τὴν μίαν ὑφ᾽ 

ἑνός, ὁρῶμεν GE παρὰ τὴν τοῦ παντὸς τὴν ἅπλτν φοράν, ἣν χινεῖν φαμεν ὅ 
\ vs v τῶ , 

τὴν πρώτην οὐσίαν χαὶ ἀχίνητον, ἄλλας φορὰς οὔσας τὰς τῶν πλανήτων 

25 ἀιδίους (ἀΐδιον γὰρ zat ἄστατον τὸ χύχλῳ σῶμα). ἀνάγχη χαὶ τούτων 
ὟΣ Ἔκ = ε > ΄ ~_¢ Coan ΝΥ 32 97 > 
ἑχάστην τῶν φορῶν ὑπ᾽ ἀχινήτου τε χινεῖσϑαι wal) αὑτὸ χαὶ ἀιδίου οὐ- 
σίας. ἔπειτα πῶς οὐχ ἄτοπον τοὺς ἀπὸ τῆς πρώτης φιλοσοφίας χαὶ τῆς 10 

Ὅτ τάτης αὐτοῦ φυσιχῆς πραγματείας εἰς μαρτυρίαν χληϑέντας λόγους 
τ tp 35 yn ~ 

μὴ τὸ ἀναγχαῖον ἔχειν τῶν ἀποδείξεων: ἀλλὰ χἂν πολλὰ τὰ χινοῦντα 
30 αἴτια χαὶ ἕν πρὸ τῶν πάντων ἐστίν. ἀνάγχη χαὶ μίαν εἶναι πάντων σύν- 

- \ " a ν / \ , x σ 3. τ Φ’ \ - 

BASES 2) AD SAD Ea SLU δ τα το το 15 
Ἁ Ν Δ ε΄ 4. 0 6 SY i ve αὐ Ἂς οἷν τ ie d = 

πρὸς OV ἡ αἰσϑητὸς χόσμης ὕποστ ας εις χαὶ AVTOS γέγονεν εχ πε εριεχόντων 
\ E \ ΄ > Vv 

χαὶ περιεχομένων, ὥσπερ χαὶ ὃ νοητὸς εἷς. χαὶ εἴπερ ot λέγοντες τοὺς 
σ πολλοὺς χόσμους εἰς μίαν σύνταξιν αὐτοὺς συνῆγον. ὡς εἶναι χαὶ ἕνα τὸν 

35 ἐχ πάντων τῶν μὲν ὁλιχωτέρων, τῶν δὲ μεριχωτέρων. χαὶ τῶν μὲν περι- 30 

1 δέδειχται] Phys. ΥἼΠΠ 8 sq. 2 αἰτίας Α 3 zat ἀ-] bis E: corr. E? 

εἶναι) αὐτοῦ A 5. 6 δείχνυσιν] Metaph. A 6 sq. 6 τοῦτο] τὸ ἐς 1] ws 

supraser. ΕΣ 11. 12 ἐρώμενον) post p ras. 1 litt. E 12 τ corr. ex πλεῖον E? 

13 ἢ om. Ebe 17 6 om. D ἑχάστου D ὑπὸ] ἢ ὑπὸ ἀκινή- 

τοῦ ADE: immobili et aeterna substantia bh: τῆς Bea: οὐσίας ὁ 18 % λάβδα AE: 

λάμβδα D τῶν] τῆς Ὁ φυσιχὰ πραγματείας D τάδε] Metaph. A 8. 1019 498 

20 κινοῦν] κινεῖ Α 21 τὸ om. A χινοῦν om. E 23 τὴν (alt.) om. A 

26 ὑπ ἐπ᾿ A 28 λόγους om. E 90 εἶναι] αὐτοῦ A 92 ἐχ) éx τῶν Ec 

33 60m. A 94 τὸν] corr. ex τῶν E? 
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, ~ aA ΄ Ὅν ἘΞ ᾿ς ΔΛ ΄ - aX Vy \ ῶς 

EVOVTWY, τῶν OE περιεχομένων, ἔλεγον μὲν ELXOTA, τοῦτον Ge cheyov tov 122 
3 ~ ’ ’ , ‘ ~ 5 ~ 

ἕνα χόσμον ἐχ πολλῶν χύόσμων GovEOT_XOTA" χύσμος γὰρ χαὶ τῶν οὐρανῶν 
CO ~ ΄ , ἃ Ἁ ~ , 

ἔχαστος χαὶ τῶν ὑπὸ σελήνην πληρωμάτων" χαὶ YIN ἢ γῆ χύσμος χαὶ τὸ 
ε , o 

οὺξς 0 XOGWL0S—= OTL χαὶ 2% wy 

ox 1 6 3A \ ες 55ᾳ..2 ἔχ ~ + > 

DOWD “at ὁ ANP xat O αἰϑρ. οιά τοῦτο οὺν εις 

΄ ‘ If > e ΄ ἘΣ hs aoe Ν = ofa \ = ~~ X ‘ 

5 0 νοητῶς KOOWOS εἰς O τοῦτοῦ χινη ttxOS TE XA TOUT) TLANS TAT NOS μεν χαι 

5 = v , 354) > aa δον - ( ‘ ε΄ ΄ > > 

EXEtvOS SY WV OUDVTETAYILEVOV , αλλ CLUTLM OSS πληϑος XAL νώμενον, OLOV CY 

Say \ \ ena e aA as τέλης NR, ἘΣ ΓΝ me ae ΞΕ ΡΝ yo 

TY Mera τα φυσιχα (ἐν, PLOTOTEANS GATEOELCE TO τῶν πρώτως ALVOUVTODY 
5 ~ > 7s al ~ ΄ ὌΠ Ψ > ΄ 

ἀχινήτων νοητῶν αἰτίων, εἰς ἃ νῦν τὸν λόγον ἀνέπεμψεν. εἰ γὰρ ὕφ᾽ 30 
e ~ ΄ > ΕΝ 5 ΄ > = 376 

ἑνὸς νοητοῦ χύσμου ex πολλῶν ἀχινήτων αἰτίων συνεστηκότος αἱ ἀΐδιοι 
\ 

10 χυχλοφορίαι πρώτως xwodvTaL, δῆλον. ὅτι χαὶ αὗται εἰς ἕνα τελοῦσι τὸν 

αἰσϑητὸν χύσμον. οὔτε οὖν εὔλογος μόνον ἣ ἐπιχείρησις, ὡς ᾿Αλέξανδρος 

οἴεται, τοῦ ἀναγχαίου . στερουμένη ἣ ἀπὸ τῆς Enos φιλοσοφίας χαὶ τῆς 8 

ἀιδίου χυχλοφορίας, οὔτε μέντοι τελιχὸν μόνον αἴτιον τοῦ χύσμου τὸν Hedy 

ὃ "Ἀριστοτέλης ὑπολαυβάνει. ἐξ οὗ ἠπόρησεν ὁ ὁ ᾿Αλέξανδρος, ἀλλὰ χαὶ ποιη- 

15 τιχόν. χαὶ ἀρχεῖ μὲν ἀντὶ πολλῶν εἷς αὐτοῦ λόγος λέγοντος ἐν τούτῳ τῷ 

βιβλίῳ. ὅτι οὐδὲν μάτην ποιεῖ οὔτε ὁ ϑεὸς οὔτε ἢ φύσις, ἀρχεῖ δὲ χαὶ τὸ 40 

δεῖξαι τὴν ἀΐδιον χίνησιν ἐχεῖθεν ἐποχετευομένην τῷ χυχλοφορητιχῷ σώ- 

μάτι πεπερασμένην ἀφ᾽ ξαυτοῦ τὴν δύναμιν ἔχοντι. ἀρχεῖ δὲ ἱχανῶς χαὶ 

ὃ. Tustepos καϑηγεμὼν ᾿Αυμώνιος ἐν ὅλῳ τῳ βιβλίῳ τοῦτο δειχνύς. ὅτι 
51" " 7 ~ ε 

20 οὐ τελιχὸν μόνον, ἀλλὰ χαὶ ποιητιχὸν αἴτιον Olde τοῦ χύόσμου τὸν teov ὃ 4 

7 
5 \ \ >) , 5 A ’ ᾿Ξ ’ 5 

Αριστ τε νης. ει! 70 χαὶ sha TOY τις αὑτὴν όνως λέγων αποόορει, διὰ τί uy, 

© 

= pas lA a τ τὸ ad ὩΣ PEE, Sere Pa τα « = 99 

OSstol met |ous οὐρανοὶ XALVODVTAL, OZOLOY λέγειν. OTL τῷ ἑνὶ τὸ 1930 
ἢ 

© 5 = γ΄ Ν , \ € C 2 ed \ ΄ ΄ ‘ σ 

πλῆθος οὐ προσεγγίζει υὴ χαὶ αὐτὸ ἐνωϑέν- τῷ γὰρ OWU0lW τὸ ὁμοῖον 
> +> ~ mehafsre -ε- ΝΥ - τῷ = Ἐ ἣέξντ ΠΝ τὰ Sry on 

TSEAALCEL διόπερ ODGEY τῶν xa) SXAGTOV ερισὶ ἔντων ἑνοῦσ)αι χαῦ αὐτὸ 

~ ¢ ΄ bya Υ > ΄ ‘ wy ~ \ > 

25 Οοὐναται τῇ παντότητι τοῦ SVOS, αλλ αναγχη πρὸς τὰ ἄλλα πρῶτον τὰ ἀπὸ ὅ 

~ ia © ΄ = Qr Q/ > ΄ Ν \ a »} 

τοῦ svos προελϑόντα συνενωϑὲν πανσυδίῃ ust ἐχείνων πρὸς τὸ ἕν ava- 
i 

τείνεσϑαι. 

~~ σ ~ ~ ΄ ~ 5 ~ 

p.277612 Δῆλον δὲ κἂν ὧδε γένοιτο ἕως tod δῆλον ἡυῖν ex τῶν 

εἰρημένων. 10 

΄ -» o > ε , > ~ ¢ ΄ - , 
9᾽0 Προϑέμενος δεῖξαι. ὅτι εις ὁ KXOGWOS, CX TOV SXAGTW τῶν στοιχείων 

ἀν , \ ΄ 4 > ~ > l4 > ? ‘\ / \ 

Stvat τινὰ χατὰ φυσιν τόπον OLXELOV αφωρισμένην >» ξῷ ὧν φέρεται. XAL 

ew > “ἝΝ ~ , > Ne oes σ > \ Pace ε΄ , 

τοῦτον EY TWOE τῷ KOGUW ξινᾶαι. GElCAS, OTL ἔστι KATA Ol σιν SXAGTW το- 

Die τὰ " ζ΄. Wena ΄ ΄ > ε , = 
TOS OLKXELOS aD ρωρισμένης, ξΞφῳ 0 ὠρισμενὴ χαὶ πεπερασμένη ἐστὶν Ἢ χινὴς 15 

1 μὲν] μὲν dv Eve τοῦτο Ac δὲ] δ᾽ ἂν Ere 2 yap Ab: δὲ DEe 

zai] ὁ ἘΠ: del. E*: om. ς 4 οὖν Ab: om. DEe ὅδε} corr. ex ὧδε 3 

ὃ 6(pr.) om. A εἷς — xtvytexds om. E: : εἷς ἐστι τοῦ αἰσϑητοῦ τούτου κινητιχός Ee 

8 ἀνέπεμψε E: corr. E? 9 at om. A 13 μέντοι A: μὲν τὸ DE: μὲν E?: 

μὴν ὁ 10 βιβλίῳ] 271235 19 τῳ] τῶ AE: om. Dbe 22 ὑφ᾽] ἐφ᾽ D 

24 οὐδὲν DE: οὐδὲ AE*be Exacta Ee μερισϑέντων ADE: μερισϑέντων τὸ πλῆϑος 

E*be 25 ἀλλ᾽ om. Ab 26 συνενωϑέντα E%e πανσυδίῃ A: πας oe E: 

del. E?: om. De 28 ἡμῖν] ἡμῖν γένοιτο Ὁ 30 ἔχαστα A 91 ὃν] t 

99 2 Oa a? : ΠΩΣ ΤΕ ee ee eae 
32 ἐστὶ] seq. ras. 1 litt. E 32. 33 ἑχάστῳ τόπος οἰχεῖος) οἰχεῖος ἑχάστῳ Ὁ 
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10 

~ wept Ar A 2 ~ \ ‘ ΄ ΄ Σ ~ ΄ σις. χαὶ τοῦτο πιστωσάμενος Ex τοῦ πρὸς τοὺς οἰχείους τόπους ϑᾶττον φέ- 1238 
‘4 , 4 ~ 

ρεσϑαι τὰ φερόμενα χαὶ παρεμβαλὼν τὴν ex τῆς πρώτης φιλοσοφίας μαρ- 
4 ? ϊ - > ‘ - ~ ~ " ΄ 

τυρίαν, ἐν Ἢ χαὶ τῶν ἀνελιττουσῶν σφαιρῶν τὸ πλῆϑος ἠναγχάσϑη συλλο- 

γίσασϑαι, ἵνα τὸ πλῆϑος εὕρῃ τῶν ἀχινήτων αἰτίων τῶν χινούντων αὐτάς. 20 
δ’ λεῖπ b) arn ari, 2 ι , > οι σ » ’ 9 { , 2 

τὸ λεῖπον ἀποδίδωσι τοῦ ἐπιχειρήματος“ ἦν δέ, ὅτι εἷς χατ᾿ ἀριϑμόν ἐστιν 
΄ ’ [οἱ , ~ , 5 

ὃ χατὰ φύσιν ἐχάστηου τῶν στοιχείων τόπης. προτάξας οὖν τὸ πρόβλημα, 
ἘΠ Da cae © τ " μ᾿ ’ Ὕ» --ῸἈ Ἀ ao -} , ? ‘ , 

εἰς ὃ τείνει τὰ δειχνύμενα (ἦν GE, ὅτι ἀνάγκη ἕνα εἶναι τὸν χόσμον), 
δείχνυσιν ἐφεξῆς, ὅτι εἷς xat ἀριϑμὸν 6 χατὰ φύσιν ἑχάστου τῶν στοι- 25 

χείων τόπος, οὕτως: ὅσαι τῶν σωματιχῶν στοιχείων, ἐξ ὧν 6 χύσμος 

συνέστηχεν, εἰσὶ διαφοραὶ χατὰ τὴν τοπιχὴν αὐτῶν κίνησιν, τοσαύτας 
ἀναγχη χαὶ τόπων εἶναι διαφορὰς ἐν τῷ χόσμῳ τριῶν οὖν ὄντων τῶν 

~ ’ ΄ ~ ~ ld Ce ΄ σωματιχῶν στοιχείων ὡς χατὰ γένος εἰπεῖν τρεῖς ἔσονται χαὶ of τόποι, ὁ 30 
μὲν τοῦ βαρυτάτου χαὶ πᾶσιν ὑφισταμένου σώματος ὃ περὶ τὸ μέσον, 
wv . v ΄ ~ Ἂν -" 

ἄλλος δὲ 6 ἔσχατος 6 τοῦ πάντα περιέχοντος χυχλοφορητιχοῦ σώματος, 

Ὁ 
\ , ~ PX > , > ΄ὔ v \ \ ~ χαὶ τρίτος 6 τοῦ μεταξὺ εἰς πλείονα διῃρημένου: εἴς te yap τὸ χοῦφον 

χαὶ πᾶσιν ἐπιπολάζον τοῖς ἐπ᾿ εὐϑείας χινουμένοις, ὅπερ ἐστὶ πῦρ, καὶ εἰς 35 

τὰ μεταξὺ τούτου τε χαὶ τοῦ βαρυτάτου δύο σώματα τόν τε ἀέρα χαὶ τὸ 
σ »\ >.) / ~ /, τὴν a> c , \ - | > » 

ὕδωρ. ὅτι δὲ ἐν τούτῳ τῷ χόσμῳ εἰσὶν ode of τόποι xat οὐχ ἐν ἄλλῳ, 
ν΄ - > ~ , , ζω ~ 
δείχνυσιν, οἶμαι, ἐφ᾽ ἑνὸς τοῦ πυρός, ὥσπερ πρότερον ἐπὶ τῆς γῆς ἐδείχνυ " 

ἀνάγχη γὰρ τὸ ἐπιπολάζον τοῦτο, τουτέστι τὸ πῦρ, 7 ἐν τούτῳ εἶναι τῷ 
~ a ~ lad ΄ 

μεταξὺ 7 ἔξω τοῦδε τοῦ τύπου, ἐν ᾧ χεῖται. οὕτως γὰρ 6 ᾽ 
Ξ ΄, > A > ” , 1 ΚΡ 5,4) 2 ΄ coe \ > τῶν 
GXxOVEL, οὐχ ὡς ἐν ἄλλῳ χόσμῳ TO EEW, GAA ἐν τούτῳ" ὃ γὰρ αὐτός, 

Vp ~ ~ , τ > ~ 

φησί, λόγος, χἂν ἔξω τοῦδε τοῦ χύσμου ἢ χαὶ γὰρ ἐχεῖ Ov ἔσται που 
> 2 ΄ ~ ~ 

χαὶ ἐν τόπῳ, χαὶ εἰ ἐν τόπῳ, τούτων τινὶ τῶν τριῶν. 
ws Κ + ΄ ΄ > > 4 2 i) ΄ τ 

25 τοῦ, Eva μὲν τὸ χύχλῳ χινούμενόν ἐστιν, οὐχ ἔσται" ἐχείνου γὰρ ἢ χώρα 45 
on~ eras δῶν, > = as o ἈΝ “ΦΝ > ~ ΄ \ ΄ as 

HOt, ἧς οὐδὲ ἐχστῆναι δύναται: ὅτι δὲ οὐδὲ ἐν τῷ χάτω χατὰ | φύσιν 123b 
> a7 a 7 >. ~ ~ ΄ v ~ ἐν 

εἶναι δύναται. δείχνυσι διὰ τοῦ τοῦ βάρος ἔχοντος σώματος τοῦτον οἰχεῖον 
τ , ΄ ΄ ἈΝ ~ Ν᾿ χὴ ΄ 7 ΤΡ . wv 5 la τ 

εἶναι τόπον: ὁμοίως δὲ τοῦτο, φησὶν ὃ ᾿Αλέξανδρος, ἄν τε ἐν τούτῳ ἢ 
~ f Vv wv ~ \ Vv > D] / » 

τῷ χύσμῳ ἄν τε ἐν ἄλλῳ: τριῶν γὰρ ὄντων χαὶ ἐν ἐχείνῳ τόπων ὅμοιος 
a ee N\ leap ae ἈΦ, ΠΥ ὍΣ ἐκ = Avex 4 = ΔΑ Ny μον SR Ν 4 se = 

30 6 λόγος χαὶ ἐπ᾽ ἐχείνου τοῦ χόσμου" εἰ γὰρ τὸ Exel μεταξὺ λέγοι τις χατὰ 5 
/ >) ~ at an σ , 5 =. 74 Ce 2 , δὶ >] \ Ἅ 

φύσιν αὐτῷ εἶναι, δῆλον, ὅτι xat, ἐπεὶ ἐν τούτῳ ἐστί τι μεταξὺ ταὐτὸν ὃν 
- Y> ΄ - ΄ v VAS ΄ ~ -e ~ ~> 

τῷ εἴδει ἐχείνῳ τῷ τόπῳ, ἔσται χαὶ ἐν τούτῳ τῷ μεταξὺ τῷ ἐν τῷδε 
- δ >) or \ Ce a ‘Pp > 3} - 

τῷ χόσμῳ χατὰ φύσιν." οὕτως μὲν͵ ὃ ᾿Αλέξανδρος ἐξηγεῖται. μήποτε δὲ 
A Ἃ Vv \ , NN ~- σ \ ~ ~ 5" 

οὐδὲν ἂν εἴη πρὸς τὰ προχείμενα τὸ δεῖξαι. ὅτι τὸ πῦρ τοῦτον ἔχει χατὰ 10 
> ~> ~ ΄ ‘ ΄ » a x "» 

85 φύσιν ἐν τῷδε τῷ χόύόσμῳ τὸν τύπον ἄμεινον οὖν, εἰ δυνατόν, τὸ GAN 
,A ἢ Ve a Ὁ / ΄ ea ed f > ΄ σ 5» 

ἀδύνατον ἔξω οὕτως ἀχούειν. ὡς τοῦ ᾿Αριστοτέλους δειχνύντος, ὅτι ἀδύ- 

1 τοῖς οἰκείοις τόποις AD 2 παραβάλλων E: παραβαλλὼν E? ὃ λεῖπον DE: λοι- 

mov Ac: residuum Ὁ ἦν δὲ om. D 8 ὁ] ἐστιν 6 ς 13 πᾶσι E, sed corr. 

14 ἄλλου EB ὁ (pr.) om. D 15 διῃρημένος Ὁ 19 ἐδείχνυεν D 90 siceuce 

om. D 22 τὸ] tH A ἔξω] 277018 23 τοῦδε om. A 25 ἔνϑα μὲν 

AE?b: ἔνϑα δὲ E: ἔνϑα D 27 τοῦτον] tov A 28 τόπον εἶναι Ec 

30 λέγει D 31 ἐν τούτῳ] ἕν τοῦτο D τι addidi: om. ADEbe ταὐτὸν --- 

με ταξὺ (92) om. E: Ξ 
ς οὶ ky, ~ , y 5 ~ BS ' \9 
OV.OElLOES ἐχείνῳ τῷ τόπῳ ἔσται AAV τῷ μετάαξζυ TOUTW Ἐπ ὸ 

32 τῷ (quart.)] τῶν Ὁ 90 ἀλλ᾽ om. A 



SIMPLICI IN L. DE CAELO 18 (Arist. p. 277012] 273 

νατον ἔξω τοῦδε τοῦ χόσμου τόπον εἶναι τῷ ἐπιπολαστιχῷ: εἰ γὰρ ἔξω, 123» 

ἢ ἀνωτέρω τούτου τοῦ χόσμου ἔσται ἢ χατωτέρω. δυοῖν οὖν ὄντων χατὰ Ih 

Ἱένος σωμάτων τοῦ μὲν ἀβαροῦς, τουτέστι τοῦ χούφου, τοῦ ὃὲ βάρος ἔχον- 
ΠῚ ᾿] ν ~ ~ , / μ᾿ ν \ 5 , ΄ 

τος, εἰ μὲν ἔξω τοῦδε τοῦ χόσμου, χατωτέρω δὲ εἴη τὸ ἐπιπολάζον, [Ὁ] 
/ ~ , 4 ‘ >) ΄ ΄ , Vv ΄ - ΄ 

TOU βάρος ξχόντος σώματος ξεστιν O XATW TOTOS, SITEP ὁ TOs τῷ μξεσῳ or 

5 τούτου atte χαὶ οὐ τοῦ ἐπιπολάζοντος: εἰ GE ἀνωτέρω εἴη, πῶς παλιν 20 

τὸ ἐνταῦϑα ἐ ΕΝ 
id Ἃ v Ψ \ μ᾿ -} Ul ν 

ἱπολαστιχὸν χατωτέρω ἂν εἴη ἀβαρὲς ὃν αὐτό, εἴπερ χατω- 
~ , 

τέρω τόπος ᾿ τοῦ βάρος ἔχοντος σώματός ἐστιν; εἰ GE λέγοι τις παρὰ 
΄ > \ 2 Ad v 2 , Sew Say, > δ ~ 2 Cota T= 

φύσιν εἶναι τὸ ἐπιπολάζον ἤτοι ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ, ἐν Ὁ νυν ἔστω, ὡρ 
) ΄ > ΄ “MOVs “Ὁ ~ ΄ ε ~ 5 ΄ , 

10 ᾿Αλέξανδρος ἀχούει, ἢ ἔξω τοῦδε τοῦ χόσμου, ὡς νῦν ἐφοδεύων ἐπαυσά- % 
v ” » ε ~e ~ , 

μην, ἔσται τινὸς ἄλλου σώματος χατὰ φύσιν ἤτοι ὃ τοῦδε τοῦ πυρὸς τύπος, 
> = ~ \ , > ΄ y ΄ Ve ~> ~ ΄ ΄ ἐν ᾧ νῦν παρὰ φύσιν εἶναι λέγεται. ἤτοι ὃ ἔξω τοῦδε τοῦ χόσμου ὑποτι- 

3 

ϑέμενος- τὸ γὰρ ἄλλῳ παρὰ φύσιν ἄλλῳ χατὰ φύσιν ἐστίν: ἄλλο δὲ σῶμα 
ε 

παρὰ ταῦτα τό τε βαρὺ xal τὸ χοῦφον οὐχ ἦν, ὡς ἐδείχϑη ἀπὸ τῆς τῶν 80 
Φ ς᾽) 15 χινήσεων ἀνάγχης. ὥστε χατὰ φύσιν οὗτος ὃ μεταξὺ τόπος παντὸς 

, > ν ~> ~ ΄ - ΄ 

χούφου ἐστίν, εἰ μὴ δυνατὸν ἔξω τοῦδε τοῦ χύσμου χοῦφον εἶναι μήτε 
\ / f \ ΄ = σ \ σ τ > 5 ri \ \ 

παρὰ φύσιν μήτε χατὰ φύσιν: ᾧ ἕπεται τὸ ἕνα εἶναι xat ἀριϑμὸν τὸν 

χατὰ φύσιν ἑχάστου τόπον, τούτῳ δὲ τὸ ἕνα εἶναι τὸν χύσμον, ὅπερ οὐχ 80 

ἕπεται τῷ τοῦ πυρὸς οἰχεῖον εἶναι τοῦτον, ὃν χατέχει τόπον, εἰ μή τις 
, Ch τὴν fa > ~ ~ / ~ 

20 προσλάβῃ, ὡς ὃ ᾿Αλέξανδρος, ὅτι ἐπὶ τοῦτον τὸ κοῦφον ἐνεχϑήσεται πᾶν 

ὅπερ ἦν τὸ ζητούμενον. 
Ov 

ER \ eg σ X em ΞΥ λ Gi 2 ond ἊΣ es a: ae 

ἱπὼν δέ, ὅτι τὸ ἐπιπολάζον ἐν τῷ μεταξύ ἐστι τοῦ τε 

τοῦ ἐσχάτου, ἐπειδὴ οὕτως ἀδιορίστως τὸ μεταξὺ ληφϑὲν "ἣν hay τοῦ 40 

ἐπιπολαστιχοῦ ἐστι, τουτέστιν τοῦ πυρός, ἀλλὰ χαὶ ἀέρος χαὶ ὕδατος, εἰχό- 

τως προσέϑηχε τῷ qn τὸ τούτου δὲ αὐτοῦ, προς ι τοῦ μεταξύ, τίνες εἰσὶν 

ai διαφοραί, ὕστερον ἐροῦμεν. ἐν γὰρ τοῖς τελευταίοις βιβλίοις περὶ 

τῶν ἐν τῷ μεταξὺ τούτῳ πλάτει χαὶ τῆς τάξεως αὐτῶν διαλέξεται. 
- ΓΑ ΄ ΘΑ ee ᾿ o \ \ 50 7 - u 

ee: δὲ ἐν τούτοις ὃ ᾿Αλέξανδρος. ὅτι χαὶ τὸ αἰϑέριον σῶμα 45 
στοιχεῖον εἶπεν ὁ ᾿Αριστοτέλης εἰπών: τριῶν yap ὄντων τῶν σω- 124: 

~ ce x “" ΄ ~ 

30 ματιχῶν στοιχείων" “todto δέ, φησίν, εἶπεν ἣ ὡς καὶ αὐτοῦ πρὸς τὴν 
4 

ι 
τοῦ χόσμου σύστασίν τε χαὶ οὐσίαν στοιχείου λόγον ἔχοντος ἢ ὡς τῶν 

1 τόπον --- κόσμου (2)] mg. ἘΦ ἐπιπολαστικῷ ἐπιπολάζοντι σώματι ΕΞ 6 εἰ AE*b: 

ἣ CDe 2 τοῦ χόσμου τούτου Ec δυεῖν D 4 ὃ] quod Ὁ: deleo 5 χάτω 

ACDE: χάτω δηλονότι ἘΞ 7 ἂν --- σώματός (8) om. A αὐτῷ Ὁ post αὐτό 

rep. εἴπερ χάτω ἂν εἴη ἀβαρὲς ὃν αὐτό E: del. Ε 8 post ἐστιν rep. 6 χάτω (5)— ἐπι- 

πολάζοντος (6) D, sed del. λέγοι E: comp. ambig. AD 10 ἔξω ce: om. ADE 

10. 11 ἐπλασάμην e 12 νῦν om. Ὁ 13 τὸ] corr. ex τῷ E* 15 οὗτος om. Ee 

7 παρὰ Ab: zata DEc χατὰ Ab: παρὰ DEe 18 φύσι E: corr. E* τοῦτο Ὁ 

εἶναι] αὐτοῦ A τὸν --- εἶναι (19)] bis E: corr. E? οὐχ E (alt. loco): corr. E* 19 τῷ] 

τὸ E (alt. loco) τὸν τύπον DE: corr. ἘΠ μή τις] μήτε D 20 τὸ] corr. ex tov EH” 

22 ἐστιν E 23 λειφϑὲν E: corr. E* 24 ἐστι] seq. ras. 1 litt. E TOUT 

25 προσέϑηχε)] -ε in ras. 3 litt. ἘΦ τούτου] τοῦ A τίνες --- μεταξὺ (2 

25. 26 εἰσὶν αἱ] εἰσὶ E?: εἰσὶν c 27 ἐν τῷ μεταξὺ] μεταξὺ τῶν ἐν E*c τούτῳ τῷ 

Ke 28 ὁ “Adggavépos] lac. 12 litt. Ὁ 29 εἰπών om. Ὁ 30 ὡς zat} zat ὡς Ee 
= 

Comment. Arist. VII Simpl. de Caelo. 18 

+2 
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΄ ~ . ΄ ΄ ΄ Ld a & ‘ 

ἁπλῶν σωμάτων πάντων χοινότερην στοιχείων χαλουμένων, διότι χαὶ τὸ 1240 
λα ΄ , Ἴ ΟἹ ΞΕ » ἘΦ} »- Os! 3) , 

στοιχεῖον ἁπλούστατον εἶναι βούλεται΄. χαὶ REO ee epibos συμπεραινόν 5 

μενος στοιχεῖα τὰ ἁπλᾶ σώματα χαλεῖ χαὶ ἔτι σαφέστερον ἀρχόμενος τοῦ 

τρίτου βιβλίου. “᾿σωματιχὰ᾽᾿ GE στοιχεῖα λέγει τὰ σώματα ὄντα στοιχει- 
ΓΝ bi] . / 3 ‘ / ‘ ΎΝ 4 ‘ ind - | ~ A} ᾿ 

Oy ἀντιδιαστέλλων αὐτὰ πρὸς τε τὸ εἶδος καὶ τὴν ὕλην ἐχεῖνα γὰρ στοι- σι 

χεῖα μὲν τῶν σωμάτων, χαὶ χυρίως 1ε χαὶ πρώτως, οὐ μὴν ὡς σώματα 10 

στοιχεῖα. 

os i o >. 5 ΄ ΡΩΝ σ -»ν y “εν 2 
η. 2770 27 Ort δὲ οὐ μόνον ets ἐστιν ἕως tod ἤτοι ἔστιν EVOE- I ‘ Ι i 

yetat πλείω yevéottar τὰ xa ἕκαστα. 6 

~ - Ὑ ς 

10 Πολλαχοῦ τὸ μὲν οὕτως ἔχειν τι. ὡς ἔχει, πρόδηλόν ἐστι, τὸ δὲ 

ἀδύνατον ἄλλως ἔχειν, ὥστε. εἰ νῦν μὴ ἔστι, μηδὲ γενέσϑαι av, οὐχέτι 
τενταδάχτυλος χατὰ φύσιν ὃ ἄνθρωπος, πρό- 

| 

γὰρ OTL μὲν - 

σ , 

ἦτι δὲ ἀδύνατον ἄλλως ἔχειν τὸ χατὰ φύσιν οὐχέτι παντὸς 20 

7A φανερόν: χαὶ 
~ yetpov ἰδεῖν, 

ae ~ " o > > ΄ ΄ \ 5 

ἐπιστῆσαι. δείξας οὖν, ὅτι εἷς ἐστιν ὁ Ἔσο χαὶ οὐ πλείους, προστίϑη- 
~ UA ΄ 

15 σιν ἐπιστημονιχῶς. ὅτι χαὶ ἀδύνατον ἄλλως ἔγειν. ὥστε οὐ wovov ἐστὶν ΠῚ \ Ἵ ᾿ 

εἷς, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἂν γένοιντο πλείους. τάχα γὰρ ἄν τις εἶπε νῦν μὲν ἕνα 
σ SI 

ι 

ν᾿ at A 7, 4 ΄ \ ἊΨ 

εἶναι, μηδὲν δὲ χωλύειν χαὶ πλείονας γενέσϑαι. χαὶ ὅτι ἀΐδιος οὗτός ἐστιν 90 
΄ 

Φ 

΄ ε 3 ~ Neve ΄ φι. ἐν > ΄ 

ὃ χύσυος ὡς ἀγένητος ὧν χαὶ ἄφϑαρτος. μέλλων δι᾿ ἄλλων ἐπιχειρημάτων 

δειχνύναι παρὰ τὰ πρότερα πρῶτον ἐχτίϑεται πιϑανὸν λόγον χατασχευάζειν 
~ 3 , ~ 35 

20 δοχοῦντα, ὅτι ἀδύνατον ἕνα χαὶ μόνον εἶναι τὸν χόσμον, ἢ μᾶλλον. ὅτι ἀδύ- 

vatov τὸ ἐξ ἀνάγχης ἕνα χαὶ μόνον αὐτὸν εἶναι. τοῦτο γὰρ ἣ ἀπορία 80 
5 ΄ 4 Ἃ PAT, ‘ 

ἰσι πλείους χύσμοι 7 ἐνδέχεται πλείους γενέσϑαι τοὺς 
? 

συνάγει. ὅτι 7 
~ a ‘ Ἀλέξανδρος 7 προσυπαχούειν ἀξιοῖ τῷ δόξεις γὰρ 

ξ : 

a 7 

oT 
‘ 

yaw ἔχαστα. Ot 
ao 

QO. 

sa 5 , > . > 

(dv) ἀδύνατον τὸ “ἐξ avayxys” ἕνα χαὶ μόνον εἶναι. ἣ δὲ ἀπορία 
25 τοιαύτη ἐν πᾶσι, φησί, χαὶ τοῖς φύσει χαὶ τοῖς τέχνῃ συνεστῶσι χαὶ ὅλως 35 

‘ 

- ΧΝ co) > 

τοῖς ἐξ ὕλης χαὶ εἴδους et ὁ τὰ ἐστι τὸ εἶδος αὐτὸ χαϑ᾽ αὑτὸ Λα ins = 

χαὶ ἕτερον τὸ δ ὡς τερον τὸ ἐχ τῆς ὕλης χαὶ τοῦ εἴδους. ὅπερ ἐν πᾶσι 
Ψ' , \ 

βίο τοῖς xa) ἕχαστα, εἰ πλείονα εἴη, ἐμφαινόμενον χοινὸν λέγεταί τε χαὶ ἔστι" 

1 χοινώτερον E: corr. E* 4 τρίτου] 2986 δὲ om. ὁ 5 te C: ye ADE: 
om. ¢ γὰρ] yap ta A 6 μὲν om. Ὁ ye AC: te DEc ὡς] τὰ C: om. ὃ 

σῴματα] corporea b: σωματιχὰ ὁ 8 6° Ee ἢ] supraser. E? 11 ὥστε] ὡς 
E7ec εἰ] ἡ E: corr. E? 12 πενταδάχτυλον C: comp. ambig. A 13 πάντα A 

14. 15 προτίϑησιν E: corr. ἘΠ᾿ 15 ἔχειν] bis A 16 μὲν] μὴ A 17 πλείους 

CD οὗτός Ab: οὕτως DE 18 ὡς] zat Ὁ ἀλλήλων E 19 παρὰ] περὶ E 

πρότερα] πρός te A πρότερον A 20 ἀδύνατον --- κόσμον] mg. ἘΠ: ἐνδέχεται καὶ 

ἄλλους γενέσϑαι χόσμους Ὁ zat A: om. E*be τὸν A: om. E*e 22 7 om. A 

23 tw Db: τὸ Ac, e corr. E? 24 ἂν addidi: om. ADEbe ἕνα --- εἶναι om. D: 

mg. K* 24. 25 7 δὲ ἀπορία τοιαύτη Ab: ὡς εἶναι τὸ ὅλον τοιοῦτον DEc deinde 

add. δόξειεν D et seq. lac. 14 litt. E: del. E? 25 τοῖς (alt.) ac: τῇ E: om. AD 

26 ἐστι — συναμφότερον (27) om. Ke ἐστι AD 27 post εἴδους add. χαὶ ἕτερον τὸ εἶδος 

αὐτὸ χαϑ᾽ αὑτό c: τοῦ εἴδους αὐτοῦ xad? αὑτό mg. ἘΦ 28 ἐμφαινόμενα E: corr. E* 

λέγεταί te Ab: zat λέγεται DEc ἔστι] seq. ras. 1 litt. E 
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? ? 

χἂν μὴ πλείονα δὲ εἴη τὰ xa Exacta, GAN ἕν μόνον, οἷον εἷς 
v ” > ΄ Pry SAN oa wy \ — 5 

τὸ ὄρνεον 7 εἷς ὃ χύχλος, οὐδὲν ἔλαττον ἄλλο τὸ εἶδος abt 

΄ 

6 φοῖνιξ 194. 
‘ 

χαὶ ἄλλο 40 
\ Lg \ \ ~ ) ah » > \ \ ros > o \ 

TO SUVAULOOTEDOY" χαὶι γα ρ τῷ χυχλῳῷ ἀλλο ἐστι TO χυχλ ξίναι. περ XATS 

δ 

τὸ εἶδος τοῦ χύχλου ϑεωρεῖται, χαὶ ἄλλο ὁ αἰσϑητὸς οὗτος χύχλος 6 μετὰ 
~ or, isis) 7 > ΄ ‘ ΎὝ 

5 τῆς ὕλης Bead ἐφ ὧν δέ ἐστι μορφή τις χαὶ εἶ bos χωρίζεσϑα!ι 

τῆς ὕλης τῇ ἐπινοίᾳ δυνάμενον, ἐπὶ τούτων χοινοφυές ἐστι τὸ εἶδος, χαὶ 45 DES ‘ 

~ v ΩΝ > a7 \ ΄ - Vv 4 

Ἢ ἔστιν ἢ SUBE KEES πλείονα εἶναι τὰ μετέχοντα αὐτοῦ | ἔνυλα χαὶ 124d 

2s 
΄ ΝΑ \ ΄ σ ~ 5 ἣ , ΄ Ἢ 

αἰσϑητά. εἰχότως οὖν χαὶ ὡς ἕνα τῷ ἀριϑμῷ τὸν χύχλον ὑποϑέμενος χαὶ 
Ni >? , \ VY - a ¢ ° \ ~ ’> ~ >) >] , 

ἐπὶ τούτου τὴν αὐτὴν ἔδειξεν οὖσαν διαφορὰν τοῦ εἴδους" τοῦ χατ᾽ ἐπίνοιαν 
~ “ ΄ ’ 

10 χωριζομένου χαὶ τοῦ συναμφοτέρου: xdv γὰρ εἷς ὁ χύσμος ἐστίν. ἀλλ 
= = rs λ ver) ἢ ἢ ή very) χλλ “-- , = anh ἐπειδὴ ἔνυλος xat αἰσϑητός, χαὶ ἄλλο παρὰ τὸ συναμφότερό 

> ‘ ~ ‘ 

χόσμῳ εἶναι χαὶ τὸ εἶδος αὐτοῦ χωρίζεσθαι τῇ ἐπινοίᾳ πεφυχός, χαὶ διὰ 

τοῦτο πολλοῖς τὸ αὐτὸ ἐφαρμόττειν ἐν ee αι χαὶ πλείονας εἶναι χόσμους. 
\ 5 / 

d 
σ Ἃ en ded ΄ , Ξ > \ Syed 2 νεῦ 

ὠσπερ. χαν εις Ἣν O χύχλος. οια τὴν α τὴν αἰτίαν ved ἔέχετο χαὶ TASLOVAS “πὸ 
2 \ fs \ \ = Ve > x ΄ \ Stet ΄ ~ eX 

15 εἰνᾶι. xat yap sO My μεν πλείονα τα αἰσθητά. σαφὴς Ἢ TOV cvos 10 
Y> ~ > anh “Ὁ , Ἃ a ἊΝ \ Sig X Ly Nig RAN ~ 

€t00us TOU ETL TAL AOLVOTYS* XAY ὃν G& TO αἰσθητὸν Ἢ. “at οια TOHUTO 

\ > ΄ ~ ΄ \ a \ \ @ σ ΄ 
ux δυνάμεϑα νοῆσαι χοινόν τι χαὶ ἄλλο παρὰ τὸ xa’ ἕχαστον, ὡς 

, Α de QZ an - \ 5 +> > \ a) \ > 2 ΄ 

μόνης εις ληφῦείη χύχλος. χαὶ TOTS GVOEY FTTOY TO StO0S TO XAT ξτι- 

~ . - 

σ 

΄ ~ > ~ 2 - νοιαν χωριζόμενον τῆς ὕλης χαὶ μὴ χατεχόμενον ὕπ᾽ αὐτῆς χοινὴν ἐμφαί- 15 
~ 

ἐφαρμόττειν τοῖς ual? Exacta γεγονόσι ia \ >I , ~ 

20 vet φύσιν χαὶ δυναμένην πολλοῖς 
\ ns A Co 

διὰ τὴν ὕλην. 

"Ξ- \ ¥ VS Cees, ΄, σ ~ ΄ 
p. 278216 ὺ ἴτε γὰρ ἔστιν εἴδη, χαϑαπερ Pact τινες ἕως τοῦ τί 90 

s ΄ b) ,~ 

τούτων λέγεται χαλῶς xat τί οὐ χαλῶς. 

5 \ ee ge ES ’ > ΄ Ya > Ὡν 
Ano TYS τοὺ ξιοοὺς χοινότη TOS THY LTODULY XOATUVAS 5 STSlO7, το 

e ΄ 

χοινὸν of μὲν χωριστὸν ἔλεγον χαὶ ἐξῃρημένον. ὥσπερ οἱ [[υϑαγόρειοι χαὶ τῷ σι 

c Ay ΄ ΕΞ Ξ N Da pe ‘ye ees Na — \ pi ἘΞ ~~ t ‘4 Pe 4 >~ 

0 “«Οχράτης XA ατων. VOULLOYTES OELY προ τῶν πολλῶν ομηιῶν ειναι τὸ 

, 5 ~ Vv ~ ἣΝ ΕΣ 

τι τὸ τῆς ὁμοιότητος αὐτοῖς αἴτιον ἐξῃρημένον αὐτῶν, οἱ ὃὲ ἀχώριστον 
~ c δὲ Vv o Vv ~ 5 3 , ~ 

τῶν πολλῶν ὑπάρχειν. εἴτε οὕτως. OF, Oty, εἴτε ἐχείνως, ἐπὶ πάντων ὁρῶ- 

μεν τὸ αὐτὸ εἶδος πλείοσιν ἐνύλοις χαὶ ὁμοειδέσιν ὑπάρχον: χαὶ γὰρ ἀν- 
+ \ ~ > ΄, , vs \ oO . \ \ 

30 ϑρωποι πολλοὶ τοῦ ἀνθρωπείου Hove) σου “Sy UVa πολλοὶ χαὶ 30 
~ » > SOEs ? o/ ΄ ΕΣ 

τῶν ἄλλων ἕχαστον. εἰ δὲ χαὶ μὴ ἔστι πολλά. as ἐνδέχεταί 1: εἶναι 
Γ . ~ ΜᾺ , σ \ 5 \ ™“ Ἃ “ΝΖ 

eet eee ὐοὐοχουοτήτας ὥστε χαὶ οὐρανοὶ ἣ εἰσὶ πλείους 7 ἐνδέχε- 
5 >. , ε ͵ “ 

ταί Ye εἶναι, ταὐτὸν δὲ εἰπεῖν χόσμοι" γένος γάρ, hiss ὃ ᾿Αλέξανδρος. ἡ 
΄ v ~ > Vs 

εἶδος ὃ χόσμος ἔσται χωρὶς τῆς ὕλης λαμβανόμενος, τὰ δὲ γένη χαὶ εἴδη 35 

35 ἀεὶ χατὰ πλειόνων χατηγορεῖται. πρὸς ὃν τάχα ἄν τις εἴποι" τί οὖν; τὸ 
΄ 

τὰ] corr. ex τὰ δὲ E? ἀλλὰ ς 2 χαὶ] corr. ex χἂν KE? 3 συναμφώτερον 

E: corr. E? ἄλλος E 5 ἐστι E 6 δυνάμενον Ab: διδόμενον DE 

πλείονι E: corr. ἘΞ 9 αὐτὴν] bis E, sed corr. 11 τὸ (alt.)] tw AE: 

corr. ἘΠ 16 ἡ ACD: ety Ee 17 δυναίμεθα D; fort. δυνώμεϑα 20 γεγο- 

νόσοι E 22 φασί om. A 24 τὸ Ab: τὸ μὲν DEc 26 ὅμοιον A 32 ἢ 

(pr.)}] corr. ex ot E* 33 6 om. A 

-- CO 
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‘ 

εἶναι Σωχράτει ὑπάρχει. τὸ χωρὶς τῆς 124d oe τοῦ Σωχράτους εἶδος, xa? ὃ τ 
σὰ. , , "» mm) 2 os ὦ Ἅ , v τ' pes ": > “ὧν » 

ὕλης νοούμενον, γένος ἣ εἶδός ἐστιν; ἢ οὐχ ἔστι Σωχράτους εἶδος τῇ ἐπι- 
volta χωριζόμενον, ἀλλὰ τὸ συναμφότερόν ἐστιν ὃ Σωχράτης xa? ἕχαστα 40 

> > 

ὑπάρχων εἷς xat ody οὕτως ὑφεστώς, ὡς 6 ἀνϑρωπος: διὸ χαὶ Ἀριστοτέ- 
hys οὐχ ἀτόμων τινῶν ὀνόματα τέϑειχεν, οἷον τὴν χρονίαν σφαῖραν ἣ χύ- σι 

zhov tov ζῳδιαχόν, ἀλλὰ σφαῖραν χαὶ χύχλον, ἅπερ χαὶ χρυσοῖς χαὶ γαλ- 

χοῖς χαὶ οὐρανίοις ἐφαρμόττει. χαὶ ἐγὼ μὲν οἶμαι τῶν ἰδεῶν αὐτὸν νῦν 45 
μνησϑῆναι τὴν ἀπορίαν ἐχ διαιρέσεως βουληϑέντα χρατύνειν: εἴτε γὰρ χω- 

ριστὰ τὰ εἴδη, ὡς οἱ τὰς ἰδέας λέγοντες, εἴτε ἀχώριστα, πλείονα φαί- 12h: 

10 νεται τὰ ἑχάστου εἴδους μετέχοντα. τινὲς δὲ τῶν []λάτωνος φίλων πρὸς 
τὸν [Πλάτωνά φασιν αὐτὸν ἀποτείνεσϑαι, ὅτι ὅσον ἐχ τῶν παραδειγμάτων 

πολλοὶ ὥφελον εἶναι χύσμοι, εἴπερ πρὸς ἕκαστον παράδειγμα πολλὰς ὁρῶ- 5 

μὲν γινομένας εἰχόνας: ὁ δὲ [Πλάτων ἐχ τοῦ ἕν εἶναι τὸ παρα ΤΠ Πτ ἕνα 
ἢ τὸν χύσμον ἀποδειχνύναι νομίζει. ταύτης δὲ χαὶ ᾿Αλεξανδρός ἐγένετο τῆς 

2 5 4c ΄ \ 3 € ~ ἃ \ να \ 

15 ὑπονοίας χαὶ ἐγχαλεῖ τῷ [᾿λάτωνι διὰ τὸ ἕν εἶναι τὸ παράδειγμα ἕνα τὸν 
΄ ΄ ce \ A ~ wv , ΄ ΄ σ ἊΝ ΠΛ ? 

χύσμον λέγοντι. ᾿χαὶ yap τῶν ἄλλων, φησίν, ἁπάντων, ὅσων ἰδέαι nat’ 10 
- f ¢ ΝΖ δ; \ \ ‘> - > \ >. x e > , © 

αὐτὸν. ἢ ἰδέα μία χαὶ TO παραδειγμα΄ Ob γὰρ δὴ πολλοὶ οἱ αὐτοάνϑρωποι᾽ 
\ \ σ ‘ \ A > ~ ν᾿ Vv 5 ij ‘ » 

χα! ὁμῶς πολλὰ τὰ πρὸς ἔχεινο TO ειναᾶι SYOVTA" = TOUVAYTLOV {2p tows 

~ Ὑ a + > \ \ ᾿ σ ~ 
μᾶλλον ἔχ γε τούτου ἢ ὃ βούλεται δείχνυται. εἰ μὲν yap ἦν ὥσπερ τῶν 

>. ~ , - ~ ~ 20 νοητῶν ζῴων ἕχαστην ἕν τῷ ἀριϑμυῷ, οὕτως δὲ xal τῶν αἰσϑητῶν, τὸ 15 
΄ a ~ ΄ ~ 

γινόμενον πρὸς παράδειγμα, ὃ ἐν αὑτῷ περιέχει πάντα τὰ νοητὰ ζῷα, ἕν 
>! og \ 5 Ἁ >) c ~ ΄ ΕΞ χι ΄ ’ = >) / 4 foo~ ‘ 

ἂν ἣν χαὶ αὐτὸ ἐν αὑτῷ πάντα περιέχον ὁμοίως: ἐχείνῳ τὰ ζῷα τὰ 

αἰσϑητά. εἰ δὲ xa? ἕχαστον τῶν νοητῶν ζῴων fete ἐστιν αἰσϑητὰ 

ζῷα, οὐχέτι Bee τὸ mpas προ γινόμενον τὸ πάντα τὰ νοητὰ 20 

25 περιέχον ζῷα Tap πᾶντα τὰ αἰσϑητά᾽ πάντα μὲν γὰρ χατὰ τὸ εἶδος 

δεήσει εἶναι ἕν τὰ πρὸς ἐχεῖνο γινόμενα, οὐχέτι δὲ χαὶ πάντα ἕν τῷ 

ἀριϑυῷ. ὡς δὲ πολλὰ xatP Zxastov ζῷον νοητὸν αἰσϑητὰ ζῷα. a a 

ἀχολουϑήσει χαὶ χύσμους αἰσϑητοὺς εἶναι πολλοὺς ἑνὸς ὄντος τοῦ παρα- 3 
y 7 7) ~ ΤΩ 5 oN l4 © 4p ~ b} > ΄ 

δείγματος. ταῦτα τοῦ ᾿Αλεξάνδρου λέγοντος ϑαυμάζω, πῶς οὐχ ἐπέστη- 
o > ΄ ας " “- o v oC Q σ΄ 

30 σεν, ὅτι οὐ πάντα αἰσϑητὰ ζῷα οὕτως ἔχει, ὥστε zal? ἕχαστον νοητὸν 

ζῷον πολλὰ “εἶναι αἰσϑητά: οὐ γὰρ πολλοὶ ἥλιοι οὐδὲ πολλαὶ σελῆναι, 
ἀλλὰ πάντα μοναδιχὰ τὰ οὐράνια ζῷα. ῥητέον οὖν, ὅτι ἕχαστον τῶν ἐν 

τῷ χύσμῳ ἑστώτων εἰδῶν οὐ μόνον τῶν ἐν οὐρανῷ, ἀλλὰ χαὶ τῶν ὑπὸ 30 
΄ 

σελήνην ἕν ἑνός ἐστι παραδείγματος: οὐ γὰρ ἥλιος μόνος εἷς χαὶ σελήνη 

2 τῇ] τὸ Α 3 ἀλλὰ] corr. ex χαὶ E? συναμφώτερόν E: corr. E? 4 ὑπάρ- 
yoy om. Ee χαὶ (alt.)] καὶ 6 A αὐτὸν] corr. ex αὐτῶν A 12 ὥφειλον 

Ἐς πρὸς] suprascr. E 15 ἕνα] suprascr. E? 16 εἰδέαι E, sed corr. 

19 ἢ ὃ] mg. E!: om. D βούλεται ΑἸ Ὁ: ef βούλεται E: ἐβούλετο Ὁ δείχνυται 

AE: δειχνύναι Db 21 γιγνόμενον E mpos om. A αὐτῷ ADE 

22 αὐτῷ ADE πάντα] bis KE, sed corr. 23 νοητῶν] ὄντων A 24 γιγνό- 

μενον E 25 ζῷα περιέχον Ec τριέχον πε- mg. E* 26 ta om. D 

γιγνόμενα E “zai om. A 27 ζῷα om. A 30 πάντα τὰ A 31 αἰσϑητά] 
αἰσϑητὰ Cua A 
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μία, ἀλλὰ xat ἀνϑρωπος εἷς ὃ ἀεὶ ἑστὼς ἐν τῷ χόύόσμῳ εἰχονιχῶς χαὶ 1984 

ἵππος εἷς ἐν τοῖς γινομένοις χαὶ φϑειρομένοις τὸ εἶναι ἔχοντες, χαὶ ταῦτά 
ἐστι χοινὰ χαὶ ἀχώριστα εἴδη τῆς ὕλης, ἅπερ χαὶ ᾿Αριστ τοτέλης ὁμολογεῖ 8 

ἀίδια εἶναι. οὐχ ὄντα δηλονότι πρωτότυπα᾽ οὐδὲν γὰρ τῶν ἐνύλων πρω- 

τουργόν, εἴπερ ἣ ὕλη μετέχουσα τῶν εἰδῶν μορφοῦται, ὄντος δὲ τοῦ μετ- 

One ἀνάγχη ἄλλην μιν εἶναι τὴν μέϑεξιν, ἄλλο δὲ τὸ ἀφ᾽ οὗ ἡ μέῦ- 

εξις ἐνδίδοται- διὸ οὐχ ἔστι πρωτότυπα τὰ ἐν τῇ ὕλῃ, ἀλλὰ xa ὁμοί- 40 

ὡσιν τῶν πρωτοτύπων ἐν τοῖς ἐσχάτοις ἐχτυπωϑέντα. τῶν δὲ γινομένων 

χαὶ φϑειρομένων ἕχαστον τὸ μὲν χοινόν, οἷον τὸ ἀνϑρωπος εἶναι, ἀπὸ τοῦ 
»ν iN] / \ ὯΝ ὟΝ > ~ ~ 5 ’ \ ~ ¢ Ἁ 

vos ἔχει παραδείγματος, τὸ GE ἴδιον ἀπὸ τῆς τῶν οὐρανίων χαὶ τῶν ὑπὸ o> 

σελήνην ἄλλοτε ἄλλης γινομένης διαϑέσεως, ἀφ᾽ ἧς ὑφίσταται τὰ ἄτομα, 4 

ἀτόμου χαὶ αὐτῆς οὔσης, εἰ χαὶ πολλῶν οἰστιχῆς, χαὶ πρὸς | ἣν ὅμοι- 1250 

οὗται" διόπερ οἱ ταῦτα σοφοὶ χαὶ γένη ual εἴδη χαὶ υορφὰς τῶν γεννω- 

υένων Ot γράφουσιν εἰς τοὺς οὐρανίους σχηματισμοὺς ἀποβλέποντες χαὶ 

τὰς πρὸς ἐχείνους αἀνιχνεύοντες ὁμοιότητας τῶν ἐχεῖϑεν παραγομένων. 

ὥστε χαὶ τῶν ἀιδίων ἕκαστον χαὶ τῶν γενητῶν χαὶ φϑαρτῶν τὸ ἕν τῷ 5 

ἀριϑμῷ πρὸς ἕν ἀριϑμῷ τὸ προσεχὲς παράδειγμα ἀφομοιοῦται, χαὶ χαλῶς 

ὃ [Πλάτων ἀπὸ τοῦ ὃν ΕΠ <a τοῦ χόσμου τε τὸ παντελὲς νοηη- 
τὸν ζῷον ἕνα εἶναι τὸν χύσμον ἀπέδειξεν. 

“Ὁ δὲ ᾿Αλέξανδρος χαὶ ἄλλα προστίϑησιν ἐπιχειρήματα, οὐ μόνον ὅτι 10 

ἐνδέχεται, ἀλλ᾽ ὅτι ἀνάγκη πλείονας εἶναι κόσμους λέγοντα, οἷς οὐχ ἐπή- 

γαγε τὰς λύσεις, εἰ py ἄρα τὴν ᾿Αριστοτέλει ἐπαχϑησομένην χαὶ ταύτας 

λύειν νομίζει. λέγει τοίνυν, ὅτι ὁ χύσμος ἣ ὑπὸ δημιουργοῦ γέγονεν ἣ 
ε 

ὑπὸ φύσεως" εἴτε δὲ ὑπὸ δημιουργοῦ, εὔλογον ἐχεῖνον χαὶ ἄλλους δύνασϑαι 15 

ποιεῖν, ὡς ὁρῶμεν ἐπὶ τῶν τεχνητῶν, εἴτε ὑπὸ φύσεως, ταὐτὸν ἔστι λέ- 

ξεῖν. ῥητέον δέ, ὅτι, εἰ πολλοὺς 6 ποιῶν ἐποίει, ἢ πάντῃ ὁμοίους 7 πῃ 

χαὶ ἀνομοίους: GAN, εἰ πάντῃ ὅμοιοι, μάτην av ἦσαν πολλοί, εἰ δέ 

ἀνόμοιοι, εἷς av ἣν 6 ἐχ πάντων τέλειος. debt τερόν φησιν᾽ εἰ ἐπὶ τῶν 

ἄλλων τῶν ἀτελῶν χαὶ ὀλίγων τοῦ ὄντος μετεχόντων δρῶμεν τὸ εἶδος 20 

πλειόνων ὃν anotehestinnv, εἰχὸς μᾶλλον ἐπὶ τοῦ ἀρίστου χαὶ τελείου 

τοῦτο εἶναι. ἀλλὰ τῶν πλειόνων ἕχαστον οὐχ ἂν εἴη παντέλειον, εἴπερ 

ἄλλα παρ᾽ ἑαυτὸ ἔχει. τρίτον φησίν: εἰ ἄμεινον τὰ ἄριστα πλείω εἶναι, 
ἄριστον δὲ ὃ χύσμος χαὶ ὑπὸ τοῦ ἀρίστου γεγονώς. εὔλογον πλείους εἶναι 9 

1 6] del. E? ἀεὶ --χόσμῳ Ab: σελήνῃ μία DE: del. E? εἰχονιχῶς Ab: εἰχονιχὸς 

DE 2 γιγνομένοις E φϑειρομένης Ὁ, sed corr. 3 χοινὰ] xal xowd ec 

6 ἀνάγχη] seq. ras. 3 litt. E εἶναι] αὐτοῦ τ 8 γηνομένων E 11 ἀλλης] 

χαὶ ἄλλως A 12 οἰστικῆς] οἱ ᾽στι seq. lac. 3 litt. E 13 ταῦτα] alt. in ras. E 

13. 14 γενομένων Ὁ 14 οὐρανοὺς E: corr. ΕΣ 16 τῷ om. e 17 ἕν dow 
‘ - ͵ ρ ‘ ͵ 

om. 

18 

c προσεχῶς A ἀφομοιοῦται --- παράδειγμα (18)] mg. E? ὁμοιοῦται ΕΞ. 

ἀπὸ] ἐκ Ec 22 Δριστοτέλει D: Ἀριστοτέλους AKe: ab Aristotele Ὁ; fort. ὑπ᾽ Ἄρι- 

τοτέλους 24 ἄλλας E: ἄλλα ec 25 τεχνητῶν Ab: τεχνιτῶν DEe 

27 
ο 

ἀνομίους A Ol πλεόνων A 32 ἑαυτῶ E: corr. E? εἰ om. A 

ἄμεινον τὰ A: μένοντα Ὁ: μένον τὰ E: βέλτιον ta Ee εἶναι] αὐτοῦ Α 30 γε- 

yovws Ab: γεγονός DEc 
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, > , ae > a ‘ ΠΝ." “ ᾿ 
χύσμηυς. ἀλλὰ τὰ πλείω οὐ δύναται τὸ ἄριστον εἶναι, εἰ μὴ Evt περιλαμ- 12» 

, eg, ἢ ΄ vv ἣν 7 2 βάνοιτο, διότι τὸ πάντων ἄριστον χαὶ τἀγαϑὸν ἕν ἐστιν. 

p. 278023 Ts μὲν οὖν ἕτερον εἶναι τὸν λόγον ἕως tod λείπεται 
-ε 

ἄρα τοῦτο δεῖξαι, διότι ἐξ ἅπαντος τοῦ φυσιχο 

Z 

D xat τοῦ αἰσϑη- 
5 τοῦ συνέστηχε σώματος. 

᾿Βντεῦϑεν λύειν ἄρχεται τὴν ἀπορίαν. δύο 6& προτάσεις τῆς ἀπορίας 
Rry - > τὺ Any ry γ th) sy σὴ etAne ef on λαβούσης, μίαν μὲν τὴν λέγουσαν τοῦ οὐρανοῦ ἄλλο μὲν τὸ εἶδος εἶναι, 80 

» ¢ v ~ ᾽ , 

ἄλλο δὲ τὸ συν ΠΤ ΟΣ ΘΟ.) διότι αἰσϑητὸς χαὶ ἔνυλος χαὶ τῶν zal? ἔχαστά 
» Cle ὯΝ > v " ΄ \ \ \ 73> wy 

ἐστιν, ἑτέραν δὲ Thy λέγουσαν, ὧν ἄλλη μὲν ἣ μορφὴ χαὶ τὸ εἶδος, ἄλλο 
\ x ΄ 5 Vv 

10 6& τὸ συναμῷ sedges, τούτων ἥτοι ἔστιν ἢ ἐνδέχεται πλείω γενέσϑαι τὰ 
χαϑ᾽ ἕχαστα, τὴν μὲν ἐλάττονα πρότασιν ἀποδέχεται, Pees: ὃὲ ἐῶν πὰ 40 

Tova ὡς οὐχ ἀναγχαίως τὸ χαϑόλου τιϑεῖσαν. οὐ γάρ, ὧν ἄλλη ἣ μορφὴ 

χαὶ ἄλλο τὸ συναμφότερον, ἀνάγχη πλείω τῷ ἀριϑμῷ εἶναι. χαὶ γάρ, εἰ 
ἕν τι ἐξ ἁπάσης τῆς ὕλης συνέστηχεν, οἷον εἰ ἢ τῆς ῥινὸς" μορφὴ χατὰ τὸ 

5 

15 γρυπὸν αὐτῆς ἣ σιμὸν ἐν σαρχὶ πεφυχυῖα γίνεσϑαι μία οὖσα τῷ ἀριϑμῷ 45 

ἐν πάσῃ γίνοιτο τῇ σαρχί, ὁμοίως δὲ χαὶ εἰ τῷ ἀνθρώπῳ ὕλη σάρχες χαὶ 

ὀστᾶ, εἰ ἐχ | πάσης τῆς σαρχὸς καὶ πάντων τῶν ὀστῶν ἄνϑρωπος τ(- 1268 
\ X τὸ > \ 3» \ 2 > ~ 

yotto, τὸ wev ἄλλο τὸ τοῦς εἶναι χαὶ ἄλλο τὸ συναμφότερον ἐπ᾽ αὐτῶν 
5 ῃ > 4 ΄ 5 ΄, ~ a) ra Y> 

ἀληθές, οὐχέτι μέντοι ἀνάγχη πλείονα τῷ eye εἶναι τὰ τοῦ εἴδους 

80 τούτου μετέχοντα, εἰ ἐξ ana ae τῆς ὕλης εἴη τὸ ede epov' ὥστε ὃ 
, A‘ ΄ 

= ἀνθρώπους πολλοὺς ἀνάγχη εἶναι, διὰ τὸ τὴν μεί- 

- 
ξ 

” 
UT οὔτε γρυπὰ πολλὰ ὁ 

Cova πρότασιν μὴ eee: τὸ χαϑόλου τιϑέναι. πάνυ 68 ἀχριβῶς προσ- 

ἔϑηχε τὸ ἀδυνάτων ὄντων διαλυϑῆναι" χἂν γὰρ ἐξ ἁπάσης τῆς σαρ- 
χὺς χαὶ πάντων τῶν ὀστῶν ἀἄνϑρωπος συνεστήχει, διαλύοιτο δὲ ταῦτα, οὐ- 10 

25 δὲν χωλύει συντιϑεμένων πάλιν αὐτῶν χαὶ ἄλλοτε ἄλλου γινομένου ἀνϑρώ- 
> \ Se). Ἂς ~ fe DERG , >> ΄ ΄, , 

ποὺ πολλοὺς τῷ ἀριϑμῷ γενέσϑαι ἀνθρώπους: ἀδιαλύτων μέντοι μενόντων 
> Ἃ > a7 val 3 v ¢ » ", ᾿ ε » ¢ 

οὐχ ἂν ἐνὄξχοιτο ἄλλον εἶναι ἀνϑρωπον. εἴπερ ἔνυλος μὲν ὁ ανϑρωπος. 
Ἂ v as \ v \ " ~ ¢ SG , ν ε dt we σ \ 

ἄλλη ὃὲ ὕλη μὴ ἔστι παρὰ τὴν τῷ Evi ἀνθρώπῳ ὑποχειμένην: ὥστε χαὶ 
΄ >) εν Ἃ Vv ‘ SC) ’ > ‘ a \ ~ ~ q? σ 

ὁ οὐρανὸς χἄν evvhoc χαὶ αἰσϑητός ἐστι χαὶ διὰ τοῦτο τῶν xa ἕχαστα, 15 

1 τὰ] corr. ex τῷ 8: Ι. 2 παραλαμβάνοιτο DE: corr. E? 2 ayatov A 

ἕν ἐστιν] corr. ex ἔνεστιν EB? ἐστι A 4 δεῖξαι om. Ὁ 6 ἀπορείας E: 

corr. K? 8 συναμφότερον) -ό- e corr. E 11 xa¥ Exacta AED: χαϑέχαστα ὡς 

συνάγεσθαι ὅτι τοῦ οὐρανοῦ ἢ ἔστιν ἢ ἐνδέχεται πλείω γενέσϑαι τὰ xad? ἕκαστα D: non 
ὧν 

hab. C 12 ὧν] ἂν suprascr. wy E: ἂν E?: ὧν ἂν e 13 συναμφώτερον E: 

corr. KE? εἶναι). αὐτοῦ A 15 γρυπτὸν A γίγνεσθαι E: γενέσϑαι Ὁ 

16 γίγνοιτο E εἰ Db: ἐν A: ἡ Ee τοῦ ἀνθρώπου ὁ 17. 18 γίγνοιτο E 
18 συναμφώτερον E, sed corr. ἐπ) ἀπ᾿ A αὐτὸν E: corr. E? 19 εἶναι] 
αὐτοῦ Α 21 γρυπτὰ A 23 ἀδύνατον A ἁπάσης] corr. ex ἀνάγκης E 
24 συνεστήχει A: συνέστηχε De et corr. ex συνέστηχεν Εἰ; fort. συνεστήκοι deinde 
del. διαλύοιτο ταῦτα A 25 γιγνομένου E 28 ἔστι] seq. ras, 1 litt. E 
29 ἐστι] seq. ras. 1 litt. E 
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a \ > ee en \ ΄ > ~ \ " wun Be > - 
ἄλλο μὲν ἐν αὐτῷ παρὰ τὸ σύνϑετον τὸ οὐρανῷ εἶναι χαὶ οὐχ ἁπλῶς οὐ- 126a 

~ " -Ἥο ’ ~ >] 7 Vay ‘ ‘ , 

ρανῷ, ἀλλὰ τῷδε τῷ οὐρανῷ, τουτέστι τῷ χαϑ᾽ Exacta: ἄλλο τὰρ χαὶ ἐν 
b] ~ > \ > , ~ ἘΣ v y 

αὐτῷ τὸ εἶδος χαὶ ἄλλο τὸ συναμφότερον: οὐ μέντοι διὰ τοῦτο εἴη ἂν 
»» > \ CT ek Jee > , ΕΝ, ὃν \ ~ ‘ rs 

ἄλλος οὐρανὸς οὔτ᾽ dv ἐνδέχοιτο γενέσϑαι πλείους διὰ τὸ πᾶσαν thy ὕλην 
~ 

5 περιειληφέ ναι τοῦτον. εἰπόντος ὃὲ tod ᾿Αριστοτέλους ὅλως γὰρ ὅσων 90 

ἔστιν ἣ οὐσία ἐν ὑποχειμένῃ τινὶ ὕλῃ σημειωτέον, φησὶν ᾿Αλέξαν- 

ὃρος, ὅτι τὸ εἶδος ἐν ὑποχειμένῃ τῇ ὕλῃ λέγει χοινότερον ὡς ὑποχειμένου 

τινὸς δεόμενον: συνήϑης γὰρ ἢ χρῆσις αὐτῷ ἢἣ εἴρηται, φησίν, ἀντὶ τοῦ 

οἷς τὸ εἶναι σὺν ὕλῃ ἔστι; χαὶ ταῦτα μὲν δῆλα χαὶ εἴρηται μετρίως. ἀλλ 

10 εἴπερ, φησί, τὸ εἶδος ἐν ὑποχειμένῃ τῇ ὕλῃ ἐστίν, ἔστα! οὕτως χαὶ ἢ 90 
. 5 ~ ἣν \ 25 , > ΄ ΄ ΄ > 

ψυχὴ ἐν ὕποχε ιμξ ἔγῳ " πῶς οὖν τὸ οὐδεμια οὐσία ἐν ὑποχειμένῳ εἴρη- 
< ‘ ‘ 

ται ἐν cea lnnte χαὶ τοῦτο μὲν λύει χαλῶς: ἣ γὰρ συναμφότερος, φη- 

σίν, οὐσία ἣ ἔνυλος χαὶ αὐτὴ ἐφ᾽ ἑαυτῆς οὖσα, αὕτη 
‘ 

εἶναι ἐν ὑποχειμένῳ" τὸ GE τῆς ψυχῆς παράδειγμα μάτην, ὡς οἶμαι, παρέ- 80 
, ~ s ~~ a ) " 5 + , 

15 eto τούτου μόνου Evexey τοῦ δεῖξαι, ὅτι χαὶ χατὰ ᾿Αριστοτέλην ἐντελέχεια 
> Lr 4 , ΄ ἊΝ , ΄ > ~ \ 

χαὶ εἶδος οὖσα ἢ boyy ἐν ὑποχειμένῳ ἐστί. χαίτοι xat ἐν τῇ [Περὶ ψυ- 
‘ ‘ ‘ 

~ ἊΝ, Ἁ ‘ 5 \ ἊΝ γὰ ἢ [. d sy ‘ ‘ 

{Ns διττὴν τὴν ἐντελέχειαν χαὶ to εἶδός φησιν ὃ ᾿Αριστοτέλης, τὴν μὲν 

χωριστήν, τὴν GE ἀχώριστον, ual περὶ τοῦ νοῦ χαὶ τῆς ϑεωρητιχῆς δυνα- 35 

(3 USMS σαφῶς εἶπεν, ὅτι ἔοιχε ψυχῆς γένος ἕτερον εἶναι χαὶ τοῦτο μόνον 

20 ἐνδέχεσϑαι eee sea χαϑάπερ χαὶ TO ἀίδιον τοῦ φϑαρτοῦ: χαὶ ἐν τῷ 

τρίτῳ δὲ περὶ τοῦ xat ἐνέργειαν νοῦ τῆς ψυχῆς λέγων “οὗτος, φησίν. 
ὃ νοῦς χωριστὸς χαὶ ἀπαῦὴης χαὶ ἀμιγὴς τῇ οὐσίᾳ ὧν ἐνέργεια᾽᾽- ἐνταῦϑα 40 

μέντοι σαφῶς περὶ τῶν σωματιχῶν εἰδῶν ὁ λόγος. χαὶ περὶ τούτων 

ὅτι, ὅσων ἐστὶν ἢ οὐσία ἐν ὑποχειμένῃ τινὶ ὕλῃ, τούτων οὐδὲν ἐνδέχεται 

25 γίνεσϑαι μὴ ὑπαρχούσης τινὸς ὕλης. εἰπὼν τοίνυν λύεσϑαι τὴν ἀπορίαν 

τῷ ἐξ ἁπάσης τῆς ὕλης συνεστάναι τὸν χύσμον εἰχύότως λοιπόν, ὅτι ἐξ 45 

ἁπάσης τῆς ὕλης συνέστηχεν ὃ οὐρανὸς ἥτοι 6 χύσμος. προτίϑεται δειχνύ- 

vat | διοριζόμενος πρώτον, ποσαχῶς ὁ οὐρανὸς λέγεται, χαὶ ὅτι χαϑ᾽ ἕν 126d 
- ΄ > \ ΄ \ ΄ ΄ ». Ὁ» ~ 

τῶν σημαῖνημξνων ουρᾶνον λξγομεν τον χοσμην. ὃν προχξιται οξιζαι νὺν 

80 ὅτι ἐξ ἁπάσης τῆς ὕλης συνέστηχεν. 

1 ἄλλο --- xa Exacta (2) om. ¢ οὐρανῷ] corr. ex οὐρανῷς E° 2 τῷ (pr.) om. A 

τῷ" (alt.) Db: τὸ E: ta A ὦ συναμφώτερον E, sed corr. 6. πῶὶ ΑΞ τῇ 

DE(b)e φησὶν ὃ ὁ 8 7 AE*b: om. DE 9 ἔστι] seq. ras. 1 litt. E 

10 év E*b: om. ADE ἐστίν A: om. DEb ἔσται om. ¢ 12 Κατη- 

yoptats] cap. ὃ 3a7 χαλῶς)] σαφῶς E συναμφώτερος Εὖ, sed corr. 

15 ᾿Αριστοτέλη E: corr. E? 16. 17 Περὶ ψυχῆς] IL 1 41222 19. εἶπεν] 

415624 20 χωρίζεσθαι} corr. ex ἐγχωρίζεσϑαι E*: οὐ χωρίζεσθαι Ὁ 

21 τρίτῳ] cap. 5. 4904 17 24 τινὶ] τῇ A ἐνδέχεσθαι E, sed corr. 

25 γίγνεσϑαι E ἀπορείαν E, sed corr. 26 χόσμον] seq. ras. 18 litt. E 

29 πρόχειται] πρῶτον A 
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1 

90 

». ὥ780υ11 "Eva μὲν οὖν τρόπον οὐρανὸν λέγομεν ἕως τοῦ μήτε 126» 

ἐνδέχεται γενέσϑαι. 

Τριχῶς λέγεσϑαι τὸν οὐρανόν φησι: χαὶ γὰρ τὴν ἀπλανῆ σφαῖραν 10 

οὐρανὴν ἜΝ yohnduey ὀνόματι. ἣν αὐτὸς διγῶς ἀφωρίσατο οὐσίαν 
[ ρ ‘ ι ‘ | ςς ͵ 

, ~ > | , ~ ~ , δ. ΄ 

λέγων αὐτὴν τῆς ἐσχάτης τοῦ παντὸς περιφορᾶς, τουτέστιν ἢ ἐσχάτη χυ- 

χλοφορουμένη οὐσία, ἣ σῶμα φυσιχὸν τὸ χατὰ τὴν ἐσχάτην τοῦ παντὸς 
΄ " - Vv ~ 

περιφοράν, ἀντὶ τῆς οὐσίας χοινοτέρας οὔσης τὸ φυσιχὸν σῶμα μεταλαβὼν 16 

προσεχέστερον ὑπάρχον τοῦ προχειμένηου γένος. χαὶ μαρτύρεται τὴν συν- 

ἥϑειαν οὐρανὸν τὸ ἄνω μάλιστα χαὶ τὸ ἔσχατον χαλοῦσαν: εἰ γὰρ ἐν οὐ- 
\ ~ ~ ~ ~ ΄ > , \ , Ν 

ρανῷ τὸ ϑεῖον πᾶν ἰὸρῦσϑαζί φαμεν, ὡς ἀνωτάτω δὲ πάντων ἰδρυμένον 
Ξ 

~ ~ ) . , v 

αὐτὸ προσχυνοῦμεν (ἔλεγε γοῦν καὶ xat ἀρχάς, ὅτι πάντες τὸν ἄνω τόπον 2 

τῷ ϑείῳ ἀποδιδόασι), δῆλον. ὅτι τὸ ἔσχατον χαὶ ἀνωτάτω μάλιστα οὐρα- 
\ ~ ad δ᾿ ,ὔ Π ~ b / ΡῈ pen »᾿ > 

νὸν χαλεῖσϑαι νομίζομεν. χἀν χρώμεϑα τῷ ὀνόματι χαὶ ἐπὶ ἄλλων. ἐφι- 

- - 

πέριξ ἥτοι τοῦ τ τῷ οὕτως ε 

στάνει ὃὲ ὁ ᾿Αλέξανδρος. ὅτι οὐχ ὡς τοῦ αὐτοῦ ὄντος τοῦ ἄνω χαὶ τοῦ 
ime τὸ ἔσχατον χαὶ τὸ ἄνω, ahd ὡς ἐν 90 

ἔϑει ὃν τὸ ἔσχατον ἐχεῖνο ἄνω χαλεῖν, ἐπεὶ αὐτὸς τὸ ἄνω πρὸς τὸ χάτω 

αἀντιτιϑεὶς χαὶ εν δι: χοῦφον πρὸς τὸ ἄνω χινεῖσϑαι λέγων. τὸ Ge βαρὺ 

πρὸς τὸ “ATH, τῷ χοίλῳ τῆς σεληνιαχῆς σφαίρας ὁρίζει τὸ ἄνω: μέχρι 
γὰρ ἐχείνου φέρεται τὸ πάντων ἐπιπολαστιχόν τε χαὶ χρυφυτατον τὸ ἘΠΕῚ 30 
.ςς ν S 

εἴη δὲ ἄν, φησί, χαὶ τὸ ἔσχατον ἄνω, εἴπερ ὑπὲρ τὸ χουφότατόν sort.” 
ΠΈΡΑ ἢ ~ > ~ ~ on ~_¢ Qa ΄ 4. \ i) 
ἀλλὰ πῶς ἐν τῇ ἀπλανεῖ πᾶν Lopdcdar τὸ ϑεῖον λέγομεν. εἰ Betas χαὶ tas 

» 

πλανωμένας νομίζομεν: 7 ὅτι τῷ ϑείῳ πανταχοῦ τὸ ἀχρότατον ἀποδιδόντες 

χαὶ τὸν ὅλον Ὁ ΓΕ Vetov νομίζοντες χατὰ τὸ ἀχρότατον αὐτοῦ χαραχτη- 
ρίζομεν, χαὶ ἢ ἐπιστροφὴ μῶν ἣ πρὸς τὸ ϑεῖον ἐπὶ τὸ τῷ τεινομένη 35 
μέχρι τοῦ ἀνωτάτω χωρεῖ; ἢ διότι πάντα τὰ ϑεῖα τῆς πρώτης τς 

ἐξημμένα. χαὶ ὑπερχύσμια ὄντα τῇ ἑαυτῶν φύσει ὑπὸ τοῦ πρώτου χαὶ χαλ- 

λίστου τῶν σωμάτων μάλιστα μετέχεται: 

Δεύτερον σημαινόμενον τοῦ οὐρανοῦ λέγει, xa? ὃ χαὶ τὸ πλανώμενον 40 

οὐρανὸν λέγομεν: τοῦτο γάρ A 

TO συνεχὲς ἥτοι ques es σῶμα τῇ a a 

ω. Oy ἐσχάτῃ περιφορᾷ τοῦ παντός, ἐν ᾧ σελήνη χαὶ ἥλιος καὶ τὰ ἄλλα ἄστρα 
[ων εἰ = τὰ πλανᾶσϑαι λεγόμενα. xat χαὶ τοῦτον οὐρανὸν λέγομεν, πιστοῦται 

ἐχ τοῦ χαὶ ταῦτα τὰ ἄστρα ἐν οὐρανῷ λέγειν ἡμᾶς. διῃρημένως δὲ τὴν 4a 

1 μήτ᾽ ὁ 2 ἐνδέχεται ADE: ἐνδέχεσθαι ex Aristotele ο ὃ ἀπλανεῖ D 

1 ἐξαιρέτῳ DE?b: ἐξαιρέτως ΔῈ καλοῦμεν Ab: χαλούμενον DE ἀφορίσατο E: 
eorr 

, 
ay 

13 

18 

ras. 

30 

hy LOE 5 αὐτὴν] αὐτὴν thy A τουτέστιν om. A 7 ἀντὶ Ab: τουτέστιν 

tt DE 11 αὐτῷ E: corr. E? ἔλεγε] 2706 12 ἀποδιδόασιν E 

κἂν] zat A: autem Ὁ τῶν ἄλλων Ee 16 ἐχεῖνο Ab: χαὶ τὸ DE: χαὶ Ec 

τῷ χάτω Τὶ ὁρίζοι E: corr. E? 21 ἀπλανῆ E: corr. E? 24 ἡμῶν) post 

5 litt. E 7 petéyetat] ante y ras. 1 litt. A 28 τὸ om. ὁ 

προφορᾷ E: corr. B? ἡ σελήνη A Ὁ] χαὶ falt.) om, D 32 ταῦτα πε ied br | vy \ 
> ‘ 

auTa Cc 
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> ΄ ἘΣ ΡΞ ὃ ἀπλ esi Κι. i τοῦ TA εΖ ΓΑ. RENCE ARQ EN ΠΑ Ὁ ἘΠ Ὁ ΔΗ 1901 
OVOPAGLAY ἐπὶ τε τοῦ ATAUVOUS χα! τοῦ πλανώμενον TAPAGGUS GSOWXEY ἕν- 120” 

~ A Ν .,7s ‘ Ἁ ~ 

πᾶν τὸ gehen πον χαὶ αίδιηον τὸ πρὸς τὸ γενητὸν 1271 νοεῖν. ὅτι χαὶ 

χαὶ φϑαρτὸν ἀντιδιῃρημένον οὐρανὸν λέγομεν. χαὶ γὰρ χαὶ αὐτὸς ὡς μίαν 

ἔχοντος τοῦ ὅλου φύσιν χαὶ μίαν χίνησιν τὴν χυχλοφορίαν χοινῶς ἀπέ- ? i i 
περὶ αὐτοῦ, χαὶ ὅτι ἄλλη παρὰ ta ὑπὸ σελήνην στοιχεῖα πέμπτη 5 [ΟἹ 

ae 

εις 

τίς ἐστιν οὐσία τοῦ οὐρανίου σώματος οὔτε βάρος ἔχουσα οὔτε χου- 

qo oo 

ν 

φότητα, χαὶ ὅτι ἀγένητον τοῦτο χαὶ ἀφϑαρτόν ἐστι. χοινῶς ἔδειξε χαὶ 

πάλιν ἀποδείξει: ὥστε χαὶ ἑνὶ ὀνόματι χαὶ τὸ ὅλον φαίνεται χαὶ ad- 

τὸς χαλῶν. 

10 Tpttoy δὲ τοῦ οὐρανοῦ σημαινόμενον λέγει τὸ περιΞχόύμενον σῶμα ὑπὸ τ0 

τῆς ἐσχάτης περιφ optic σὺν αὐτῇ δηλονότι τῇ ἔχου περιφορᾷ" τὸ γὰρ 

ὅλον χαὶ τὸ πᾶν εἰώϑαμεν ae οὐρανόν, ὥστε TH περιξ χύμενον εἰλήφϑαι 

σὺν τῷ περιέχοντι, χαὶ χατὰ τοῦτο τὸν ὅλον χύσμον οὐρανὸν atta 

χαί ἐστι χαὶ τοῖς πρὸ τοῦ ᾿Αριστοτέλους τὸ ὄνομα σύνηϑες: πολλαχοῦ 15 

15 γοῦν χαὶ 6 [ἰλάτων οὐρανὸν τὸν χόσμον χαλεῖ ὥσπερ χαὶ ἐν τῷ [[ολιτιχῷ 

λέγων “ὃν ὃὲ οὐρανὸν χαὶ χύσμον ἐπωνομάχαμεν᾽ χαὶ ἐν Τιμαίῳ “6 δὴ 

πᾶς οὐρανὸς ἣ χόσμος ἢ χαὶ ἄλλο, ὅ τι ποτὲ ὀνομαζόμενος μάλιστα ἂν 
δέχοιτο, τοῦτο ἡμῖν ὠνομάσϑω᾽᾽. λέγεται δὲ χαὶ ὃ χόσμος οὐρανός, ἣ ὅτι 20 

χατὰ τὸ χυριώτατον τῶν ἐν αὐτῷ χαλῶς εἶχεν αὐτὸν ὀνομάζεσϑαι, ὡς χαὶ 

80 6 ἄνθρωπος χατὰ τὴν ψυχὴν χαὶ τῆς ψυχῆς τὸ λογιζόμενον ἄνθρωπος 
λέγεται διὰ τὸ avatlpelv, ἃ ὄπωπεν, χαὶ τὰ πολλὰ εἰς ἕν συνάγειν: μόνος 

γὰρ τῶν ἄλλων ζῴων ὁ ἀνϑρωπος ta ἐχ πολλῶν ἰόντα αἰσ)ήσεων ἀναλο- 30 

γιζόμενος εἰς ἕν συναιρεῖ. εἰ δὲ χαὶ τὴν ἐτυμολογίαν τις ἐννοήσξι τοῦ 
΄ Ss , ’ 5 ~ y ar ow 5 

οὐρανίου σώματος. ἣν ὁ [[λάτων ἐν τῷ ἘΠῚ ΠΝ ies Ts ὅτι ὁ οὐ- 

τῷ 5 ρανὸς ὃ τὸ ἄνω ὁρῶν ἐστιν ὡς εἰς τὰ αἴτια τὰ ἑαυτοῦ ἐστραμμένος χαὶ 
μένων ἐν αὐτοῖς, εἰχότως ἂν χαὶ ὁ χόσμος οὐρανὸς λέγοιτο τῶν ἑαυτοῦ 
αἰτίων ἐξηρτημένος. τριχῶς δὴ τοῦ τ λεγομένου τὸ τρίτον τοῦτο 30 

σημαινόμενον, xa)’ ὃ χαὶ ὁ χόσμος ὅλος οὐρανὸς λέγεται, τοῦτο εἶναί φη- 
σιν, ὅπερ - ἅπαντος εἴρηται συνεστάναι τοῦ φυσιχοῦ χαὶ αἰσϑητοῦ σώμα- 

ἣν > Real « > ~ ~ 

30 τος" χαὶ αἰτίαν προστέϑειχεν: διὰ γὰρ τὸ μήτε εἶναι σῶμα ἔξω τοῦ 
5 ~ ‘4 / , es > 5 ~ 

οὐρανοῦ μήτε ἐνδέχεσϑαι γενέσϑαι. εἰ γὰρ μηδέν ἐστιν ἐχτὸς αὐτοῦ σῶμα, 80 
ἈΝ “ ONG , Ἃ 2 - ~ + 

OAV, OTL ἐς ATAGYS ἂν εἰὴ τοῦτο τῆς σωματιχῆς συστάσξως. τοῦτο ουὺν 

1 τοῦ (pr.)] corr. ex τὸν Ὁ ὃ οὐρανοῦ E: corr. E? ws ACb: xat ὡς DEc 

4 τοῦ] τὴν tod A φύσιν] corr. ex φησὶν KE! τὴν] xat Ee 5 αὐτοὺς A 

14 tod om. A 15 οὐρανὸν τὸν] τὸν οὐρανὸν A Πολιτιχῷ]} 269 d 16 éxw- 

νόμαχ" A Τιμαίῳ] 28 b δὴ] δὲ ς 11 ἀλλ᾽ c ποτ ὁ μάλιστ᾽ ¢ 

18 τοῦτ᾽ ὁ ὠνομάσϑαι D καὶ om. C οὐρανός] ὁ οὐρανός A 19 αὐτὸν 

AC: corr. ex αὐτὸ D: αὐτὸ Ke 21 ἀναρϑρεῖν A ὄπωπεν AKe: ὄπωπε CD 

πόλλ᾽ ς 22 6 om. Ac 23 συναιρεῖ] post v ras. 1 litt. E: συνάγει C 

καὶ om. Ee 24 Κρατύλλῳ Ὁ παραδέδωχεν) Crat. 396 c 6 (alt.) om. A 

25 to] ta C 26 χόσμος] κόσμος ὅλος A 27 τοῦ οὐρανοῦ] τ᾽ ουνοῦ KE 28 χαὶ 

om. A 30 προστέϑειχεν AE*c: προστέϑειχε D: προστέϑηχεν Καὶ 92 τῆς σωματιχῆς 
“Ὁ - 

ο: σ 

συστάσεως Ab: σῶμα δηλονότι CE: τὸ σῶμα ina D; τὸ σῶμα τῆς ὕλης E*: τῆς 

ὕλης ς 
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λοιπὸν -δειχτέον, ὅτι οὔτε ἔστι τι σῶμα ἔξω τοῦ οὐρανοῦ οὔτε ἐνδέχεται 1278 
Ἱενέσϑαι. 

AO al 4 ν v ~ 2 a ΄ ~ ~ 

p. 278025 Et yap ἔστιν ἔξω τῆς ἐσχάτης περιφορᾶς ἕως τοῦ 40 
‘ 

ἀνάγχη yap εἶναι καὶ τὰ ἁπλᾶ τοῦ μιχτοῦ ὄντος. 

"» ν - - 5 , ~ b) ΄ ΄ - 

5 Ii ἔστι τι σῶμα ἐχτὸς tod ἐσχάτου οὐρανοῦ, ἀνάγχη αὐτὸ ἢ ἁπλοῦν 45 

εἶναι 7 σύνϑετον. ἁπλᾶ δὲ σώματα, ὡς ἐχ τῶν ἁπλῶν χινήσεων ἐδείχϑη, 
De 

΄ > \ ~ > , ~ om 

τό τε χύχλῳ χινούμενόν ἐστι xat | τῶν ἐπ᾽ εὐθείας τό te ἀπὸ τοῦ 127b 
λ 

πιπολαστιχὸν χαὶ τὸ πρὸς τὸ μέσον τὸ Baey τε χαὶ Ov υέσου τὸ χοῦφον χαὶ 

ὑφιστάμενον. ἀλλὰ τὸ μὲν χύχλῳ χινούμενον οὐχ οἷόν τε ἔξω εἶναι τοῦδε 

10 τοῦ χόσμου, διότι δέδειχται, φησὶν ᾿Αλέξανδρος, ὅτι οὐδὲ χινηϑῆναί τινα δ 

παρὰ φύσιν χίνησιν οἷόν τε αὐτό" εἰ ὃὲ τοῦτο, δῆλον, ὡς οὐδὲ ἐν ἄλλῳ 
, » > ‘ Ἃ - a“ Fi € 5 ιν > ‘ 

τόπῳ οἷόν τε αὐτὸ ἣ εἶναι ἡ γενέσϑα! παρὰ τὸν χύχλῳ, ἐν ᾧ ἔστιν. ἀλλὰ 
᾿ς ΄ v ~ > ΄ τῷ —) 

δῆλον, ὅτι ὁ λέγων ἔξω τῆς ἐσχάτης περιφορᾶς εἶναι σῶμα φυσιχὸν 
χύχλῳ φερόμενον οὐ τοῦτον τὸν οὐρανὸν ἐχτὸς ἑαυτοῦ εἶναι ἢ γενέσϑαι 10 0) 

i ͵ 

5 ΕΥ / ΄ 

15 λέγει. ἀλλὰ ἄλλον ἄλλου χόσμου περιεχτιχόν. μήποτε οὖν ῥητέον, ὅτι 
΄ 

or 

asa > ~ v Α τ / We otal ΝΜ \ >. δέδειχται ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν Ev εἶναι τὸ μέσον xat ἕν τὸ ἔσχατον, τὸ δὲ 
x ~ 9. Ἃ τ vy site 5 9D ΄ 

ἔσχατον χυχληοφορητιχόν ἐστι σῶμα" οὐχ dv οὖν εἴη ἐχτὸς τοῦ ἐσχάτου 

ἄλλο χυχλοφορητιχόν, εἴπερ μηδὲ ἄλλο μέσον" ὥστε οὐχ ἐνδέχεται τὴν τοῦ 1s 

ἐσχάτου φύσιν ἐν ἄλλῳ τόπῳ γενομένην μεταλλάξαι τοῦτον τὸν τόπον, 

20 ὥστε μὴ ἐν τούτῳ εἶναι πᾶν ἔσχατον. ἀλλὰ χαὶ ἐν ἐχείνῳ. τὸ δὲ μετ- 

αλλάξαι τὸν αὑτοῦ τόπον οὐχ ἐπὶ τῆς τοῦ χυχλοφορητιχοῦ χαὶ ἐσχά- 
» τ / ἊΝ >) ‘ ᾽ὔ ~ 

TOD φύσξως ἐχδεξάμενης ὃ ᾿Αλέξανδρος, ἀλλ᾽ ἐπὶ τούτου τοῦ χυχλοφορ 

x00, ee αὐτὸ sy δύνασϑαι ἐν ἄλλῳ τόπῳ ἣ εἶναι ἢ γενέσϑαι παρὰ τὸν 90 
΄ ao » < Ὁ» Ley ΄ 

ἐν ᾧ ἔστι. χαίτοι, τ εἶπον, οὐ τοῦτο προὔχειτο δεῖξαι, ὅτι οὗτος ὃ 
ξ ~ ) ) “ >) ~ ΄ - 

25 οὐρανὸς ἐχτὸς ἑαυτοῦ οὐχ ἔστιν, GAN ὅτι ἐχτὸς τοῦ ἐσχάτου χυχλοφορητιχοῦ 
~ 7 Ὁ ΟΝ, 5 v v > ΄ σ baa! ~ bis! 

σώματος τοῦδε οὐχ ἐστιν ἄλλο ἐγχύχλιον σῶμα, ὥσπερ οὐδὲ χοῦφον οὐδὲ 
v “Ὁ ~ =I ? \ 2 - 

βαρὺ ἄλλο ἐχτὸς εἶναι τοῦδε τοῦ χόσμου δείκνυσιν, GAN οὐχ ὅτι τὰ ἐν % 
΄, > Vv > A > ~ σ S\ ENN ‘ INN ~ ®S\ σ ᾿Ξ 

τούτῳ οὐχ ἔστιν ἐχτὸς αὐτοῦ. ὅτι GE οὐδὲ βαρὺ οὐδὲ χοῦφον οὐδὲ ὅλως 
- > ΄ » ~ ~ 8 

τῶν ἐπ᾽ εὐϑείας τι DEITIES, ἐστὶν ἔξω τοῦ οὐρανοῦ, δείχνυσιν οἰχείῳ 
΄ ~ Vv > A 

30 πάλιν τρόπῳ τῆς ἀποδείξεως χρώμενος. εἰ γὰρ ἔστιν, ἣ χατὰ φύσιν ἐστὶν 
"» Ἁ ἢ παρὰ φύσιν: ἑχατέρως γὰρ εἶναι ταῦτα πέφυχεν ἐν τόπῳ (ἀλλὰ χατὰ 80 

\ ye) δος ες Ὁ ‘ 7, , 

φύσιν μὲν οὐχ ἔστιν)- ἄλλοι 149 αὐτῶν ἐδείχϑησαν of χατὰ φύσιν τόποι 
+ ΜΒ ν ἃ 

χαὶ ἐν τῷδε τῷ χόσμῳ, εἰς ὃν χατὰ φύσιν ἕχαστον φέρεται, εἴπερ ἕν 

\ 0 
8 τὸ (alt.) om. A 11 αὐτό b: abt A: αὐτῷ DEc οὐδὲ] dd A 12 αὐτῷ D 

7) (pr-) om. A χύχλῳ Ab: χύχλον DEe 14 τοῦτον] τοσοῦτον A 15 χόσ- 

pov A 17 οὖν E*: om. ADEe (fort. potius lin. 15 serib. ὅτι été 7H) 18 obx Αἴ: 

οὖν DE 19 γινομένην D 20. 21 μεταλλάξαι] 27829 21 αὐτοῦ AD: ἑαυτοῦ 

Ee 24 ἔστι] supraser. E? 28 αὐτῶν A οὐδὲ (alt.)] ἢ A 30. 31 φύσιν 

ἢ παρὰ φύσιν ἐστίν CD 31 ἀλλὰ --- ἔστιν (32) addidi: ras. 11 litt. E: om. ADbe 

32 ἐδείχϑησαν] post é- ras. 1 litt. A 33 καὶ ἐν] κἀν Ὁ ἐν τῷδε) corr. ex ἐν- 
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35 el ‘ itd τ oQ aN ΝΜ εἰ cae Ae NG \ Zo, 2 my νὴ 

ἐδείχϑη το μεσὴν xat SY TO SOY ATOY. Et OF παρα φύσιν ξχξι τις εἰναι 127» 
δὲ 

λέγοι τι τῶν εὐϑυπορουμένων σωμάτων. δῆλον, ὅτι ἄλλοις σώμασιν ἔσον- Bo 

ται χατὰ φύσιν ἐχεῖνοι of τόποι’ 6 γὰρ ἄλλῳ παρὰ φύσιν τόπος ἄλλῳ 
πάντως χατὰ φύσιν ἐστίν: οὐδὲν δέ ἐστιν ἄλλο σῶμα παρὰ ταῦτα ἁπλοῦν" 

8 ὥστε οὐδὲ τόπος ἔσται, ἐν ᾧ τι ἄλλο σῶμα παρὰ ταῦτα ἔσται ἁπλοῦν. 

εἰ δὲ μηδὲν ἁπλοῦν σῶμα οἷόν τε ἐχτὸς εἶναι TODD τοῦ οὐρανοῦ, οὐδὲ τῶν 40 

μιχτῶν ἂν εἴη" τὰ γὰρ μιχτὰ ἐχ τῶν ἁπλῶν σύγχειται, χαὶ ὄντων μιχτῶν 

ἀνάγκη χαὶ ἁπλᾶ εἶναι. 
᾿Επιστῆσαι δὲ ἄξιον, ὅτι πᾶσαν ταύτην τὴν ἀπόδειξιν ἠρτημένην τῶν 

΄ ΄ ’ ¢ ἐξ 5 x >. ΡῚ ft , , » Ss ’ εἶ Ἁ 

10 TOOGUEY ATOQEOSLYLEVWY TOOVYAYEV, EV οἱς EOELKVVE TOV KATH OUOLY εχα- i fhe td 
ne 

~ , , ~ »% 34 ~ " - 0 

στοῦ τῶν σωμάτων τόπον οὐ μόνον τῷ εἴδει. ἀλλὰ χαὶ τῷ ἀριϑμῷ ἕνα 45 
lA >] 4 ~ “a ~ , 

ὄντα ἐν τούτῳ τῷ χόύόσμῳ εἶναι, διόπερ χαὶ τὸ χυχλοφορητικὸν σῶμα ἀπο- 
> τω ἢ ΄ | , ΄ - \ ~ 90. 

δεδεῖχϑαί φησι μὴ ἐνδέχεσθαι μεταλλάξαι tov αὑτοῦ τόπον χαὶ τῶν 1288 
᾿ς Ki δ τ ἢ Aes ΡΞ 3 , PO en a Se a ee εὐθυπορουμένων ἐνταῦϑα τοὺς οἰχείους εἶναι toOTeUS" τοῦτο γὰρ δηλοῖ τὸ 

= ? \ ‘ . σ - > “2 > ‘ 

p. 27922 ᾿Αλλὰ μὴν οὐδὲ γενέσϑαι δυνατὸν ἕως τοῦ ἀλλ cic xat 5 

Ὁ 
, = \ / {τ >) , 5 > 

WOVOS χαι ἐλειος ) OUPAVOS ἔστιν OUTOS. 

+5 Sans , Ve ~ 5 - 7 5 ~ Ἁ 

Δείξας, ὅτι οὐδέν ἐστιν ἔξω τοῦ οὐρανοῦ σῶμα. ἐφεξῆς. ὅτι οὐδὲ γε- 
/ , 2) >I / ΄- \ > ΄ \ ~ , 

νέσϑαι δυνατόν, ἀποδείνυσι. τοῦτο γὰρ ἣν μάλιστα τὸ προσεχῶς προτεῦϑέν, 10 
σ 5 / Ὡς 3 ¢ ΄ ’ Tk 4 ἡ ’ 5 

20 ὅτι οὐ μόνον εἷς ἐστιν ὃ xOGUOS, ἀλλὰ χαὶ ἀδύνατον γενέσϑαι πλείους, 
og x \ rd ‘ i“ ‘ ir / ~ > “ΟΝ - 

ὅπερ δείκνυται διὰ τοῦ μὴ μόνον μὴ εἶναί τι σῶμα ἐχτὸς τοῦδε τοῦ 
΄ 5 ‘\ A IQ ἢ = = , { 4 τα + AN / { Ἂ ΄ 

χύσυου, ἀλλὰ ual ἀδύνατον γενέσϑαι. ὅτι οὖν οὐδὲ γενέσθαι δυνατόν. 
ΝᾺ - 3 ὦ > x eee v \ Caen ears v ΄ v £ 

διὰ τῆς αὐτῆς ἐφόδου δείχνυσιν: οὔτε γὰρ ἁπλοῦν οὔτε σύνϑετον οὔτε χυ- 15 
. v 5 , . \ > \ c 

χλοφορητιχὸν οὔτε εὐθυπορούμενον διὰ τὸ Ev εἶναι τὸ μέσον χαὶ ἕν τὸ 
Ὑ»Ν i Vv Ἁ ~ ‘ , 7 ‘ ~ , Te AON Ἁ ~ 

25 SOY ATOV AGL τῶν XATA φύσιν SXAOTOV μὴ τῷ εἰόξι μόνὴν GAMA χαὶι Tw 
"» « ~ A : 

ἀριϑμιῷ ἕν εἶναι. 
’, ΝΑ Ὁ >] \ /s > a σ ~ οὗ zy , Ve ~ ΜΚ ἢ ‘ 

Λέγει oe ὁ Αλέξανδρος, OTL TOD WY ElLVAL TL ξεςῷ SWUM αἱ ὕητον 
- - , ΄ as ΄ " «τ 7 αι 5 ΄ ΄ 

τοῦδε τοῦ χύσυου μήτε δύνασθαι γενέσϑαι αἰτίαν ἀποδέδωχε τὸ ἐξ ἀπά- 2 
> Sat ~ > ΄ o , >. 5 ΄ ~ - , 

σης είναι αὑτον της OLAELAS ὕλης. μήποτε OF TOLDVAYTLOY TOU ἔς απασὴς 

τ [κῶν Ξι | δὴ , "4 »] Ὁ ΝΑ 2 >] ~ 

30 εἰναι T is DATS TOVOE TOV XOOWOY GLTLOY ATOOSOWXE τὸ υηῶξν EXTOS αὐτου 

~ τ ΄ ε - ΄ ΄ Η > ΄ 

σῶμα εἶναι ἦτε ἁπλοῦν ute σύνϑετηον. χαὶ γὰρ τὴν ἀπορίαν τὴν πολ- 
᾿ [ΠῚ Geol Mesh i i i 

hobs εἶναι χόσμους χατασχευάζουσαν λύσας διὰ τοῦ ἐξ ἁπάσης τῆς ὕλης % 

τόνδε τὸν χύσμον συνεστάναι λείπεσϑαί φησι τοῦτο δεῖξαι, ὅτι ἐξ ἁπάσης. 

4 δέ] γάρ c ἐστιν om. A ἄλλο] mut. in ἄλλα E σώματα KE ὃ σῶμα 

A: corr. ex σώματα E?: om. CD ταῦτα EK: ταῦτα σῶμα A: ταῦτα τὰ σώματα CD 

(fort. ἄλλο παρὰ ταῦτα σῶμα) 6 τε om. E 10 ἐδείκνυεν E: corr. E? 

11 <ténov E: corr. ΕΣ 3 φησι] seq. ras. 1 litt. E αὐτοῦ ACDE 14 τὸ 

om. E 16 ἀλλὰ ὁ 17 ὁ οὐρανός ἐστιν οὗτος A: οὐρανός ἐστιν οὗτος D: οὗτος 

οὐρανός ἐστιν E (ν eras.), ¢ 19 ἀποδείχνυσι] seq. ras. | litt. E ἣν] εἶναι comp. A 

21 τι μὴ εἶναι ἢ 22 ὅτι οὖν] ὁτιοῦν. ὅτι δὲ c 26 ἕν] ἕνα E 28 ἀπο- 

δέδωχεν E: corr. E* 30 τόνδε] post v ras. ὃ litt. E ἀποδέδωχε)] seq. ras. | 

litt. E dod φησιν E, sed corr. 
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ὅπερ δείχνυσι διὰ τοῦ μήτε εἶναι μηδὲν ἔξω tod οὐρανοῦ σῶμα μήτε ἐν- 1288 
δέχεσϑαι γενέσϑαι, τοῦτο οὖν ἐχείνου αἴτιον, ἘΠῚ διὰ τοῦ αἰτίου ἢ ἀπό- 
δειξις" xdv γὰρ ἀχολουϑῇ ἀλλήλοις τό te ἐξ ἁπάσης τῆς ὕλης εἶναι χαὶ 

τὸ μηδὲν ἔξω περιλείπεσϑαι, ἀλλὰ προηγεῖσϑαι δοχεῖ τὸ μηδὲν περιλείπε- 80 

ὃ σϑαι tod ἐξ ἁπάσης εἶναι" χαὶ γὰρ τὸ πᾶν ὁριζόμενοι λέγομεν ᾧ μηδὲν 
ἐλλείπει. 

Καλῶς δὲ εἶπε μηδὲν διαφέρειν σχοπεῖν, εἰ ἔστιν ἣ γενέσϑαι δυ- 
νατόν" τὰ γὰρ δυνάμενα γενέσϑαι χαὶ ΡΝ τὰ φυσικὰ χαὶ μὴ ἐμποδι- 

8ῦ ζόμενα χαὶ γένοιτο ἂν 7 μάτην ἔχει τὸ δύνασϑα:. τὰ δὲ χατὰ προαίρεσιν 

10 δυνάμενα γενέσϑαι πολλάχις οὐχ ἂν γένοιτο μεϑισταμένης τῆς προαιρέσεως 

ἤἥχουσεν ὁ ᾿Αλέξανδρος τοῦ 6 πᾶς 

"ἕν 
: 

\ 
Ξ [ 

Ὶ 
" ( , > ΄ > 

Ἢ Tovey χωλυόμενα. οὐ παρέργως ὃ 

χόσμος" σημεῖον γὰρ τοῦ ἐχ πάσης τῆς ὕλης εἶναι τὸ πᾶν λέγεσϑαι τὸν 
» 

χύσμον φησίν: οὐδὲ γὰρ οὕτως ὁ αἰσθητὸς ἀνϑρωπος πᾶς λέγεται οὐδὲ 40 

ἄλλο τι αἰσϑητὸν παρὰ τὸν χόσμον. 

> 

ὃὲ δῆλον, ὅτι οὐδὲ τόπος ἕως τοῦ οὔτε τόπος οὔτε DQ 15 p. 279211 Ἅμα 
v ΄ ai 

χενὸν οὐτε χρόνος ἐστὶν ἔξω. 45 

A Ie o , Pg ~ XN, Δ » ~ 3 , ere DRI 

SUGAS, OTL οὐχ ἔστι σῶμα οὐόξν ECW THU OUPAZVOU, SX | τούτου ὥξιχ- 128> 

ῷ cy ov @- 
σ 72. , IAN \ , Vv 7 ~ » > ΄ ΄ 

VUGLY, OTL οὐοξ TOTOS OLUGE XEVOY ὁ χρόνος SOTLY EXEL, EV OSUTEPW σχη- 

@- ματι συνάγων τὰ συμπεράσματα" ἐν παντὶ τύπῳ δυνατὸν ὑπάρξαι σῶμα, 
ΩΣ - ~ > ΄ ΄ ~ Vv wv ~ ~ 

20 ἔξω τοῦ οὐρανοῦ adovvatov ὑπάρξαι σῶμα, ἔξω ἄρα τοῦ οὐρανοῦ οὐχ ἔστι 
\ ΄ , b) ig \ Ὁ , ~ . x 

τόπος. χαὶ πάλιν: εἰ χενόν ἐστιν. ἐν ᾧ μὴ ὑπάρχει σῶμα. δυνατὸν Ge 5 
ZG jo ἐν ̓ ~ . ~ 5 ΄ » v ~ "» > 5 Δ 9 \ 

evesvat, ἔξω ὃὲ τοῦ οὐρανοῦ οὐ μόνον οὐχ ἔστι σῶμα, GAR οὐδὲ δυνατὸν 
v ~ ~ Μ , b) , 

έσϑαι, ἔξω ἄρα τοῦ οὐρανοῦ οὐχ ἔστι χενόν. xdx τρίτου πάλιν" 6 χρό- 
΄ Ων =) ~ , v σ ΄ ΄΄ > 

vos χινήσεως ὧν ἀριϑμὸς ἐχεῖ πάντως ἔστιν, ὅπου xtvysts’ χίνησις δέ, 

τῷ or ὅπου κινούμενον σῶμα: εἰ οὖν ypoves μὲν ὅπου χαὶ σῶμα, ἔξω δὲ τοῦ 10 
οὐρανοῦ οὐδὲν ἔστι σῶμα οὐδὲ γενέσϑαι δύναται. ἔξω ἄρα τοῦ οὐρανοῦ οὐχ 
ἔστι χρόνος οὐδὲ γενέσϑαι δύναται. 

Ot ὃὲ ἀπὸ τῆς Στοῦᾶς ἔξω τοῦ οὐρανοῦ χενὸν εἶναι βουλόμενοι διὰ 
τοιαύτης αὐτὸ χατασχευάζουσιν ὑποϑέσεως. ἔστω, φασίν, ἐν τῷ ἐσχάτῳ 15 

80 τῆς ἀπλανοῦς ἑστῶτα τινα ἐχτείνειν πρὸς τὸ ἄνω τὴν χεῖρα: χαὶ εἰ μὲν 

ἐχτείνει, λαμβάνουσιν, ὅτι ἔστι τι ἐχτὸς τοῦ οὐρανοῦ, εἰς ὃ ἐξέτεινεν, εἰ δὲ 

uh δύναιτο ἐχτεῖναι, ἔσται τι χαὶ οὕτως ἐχτὸς τὸ χωλῦσαν τὴν τῆς χειρὸς 

5 τὸ om. ς λέγοιμεν A ᾧ] 6 E 7 ἢ] ἣ et Arist. vulg., sed ef om. Arist. 
codd. FH 8 xal μὴ] μὴ Ὁ 9 χαὶ om. D γένοιτ᾽ Ὁ 11 τοῦ ὁ πᾶς 

A, οἵ, Arist. 27948: τὸ πᾶς 6 Ο: τοῦ ἅπας DE 12 πᾶν] πᾶς ς 10 ἔξωϑεν ec ex 

Arist. vulg., sed concinunt cum Simplicii libris FH; ef Simpl. infra p. 13142 

17 post τούτου del. tod οὐρανοῦ 1! 21 ὑπάρχῃ A δὲ} supraser. KE? 22 ἔξω — 

γενέσϑαι (23) om. Ὁ οὐδὲ] οὔτε Ke 25 χαὶ om. A 26 ἔξω --- δύναται (27) 

om. D: mg. 103 οὐκ Ab: οὔτ᾽ Ec 27 οὐδὲ A: οὔτε Ec 29 φησίν Ee 

21 éxtetver] -et e corr. E ἐξέτεινε 1ὺ 32 ἔσται Ὁ: ἔστι A: om. DE nat 

οὕτως ἔσται τι ὁ post οὕτως add. ἔσται τι Κα τὸ] tt τὸ Ὁ 

τῆς om. D 
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v Nee ~ , , Pe Ve ἃ As. ΄ ΄ Cae} , VRI 

ἔχτασιν. χἂν πρὸς τῷ πέρατι πάλιν ἐχείνου στὰς Extetvy, ὁμοία ἢ ἐρώ- 128» 
ἣν ‘ . , 3 / 5 Vv cg - Δ ᾿ ) ‘ 

τησις" εἶναι yap δειχϑήσεται κἀχείνου τι ἐχτὸς ov. “OTL δέ, φησὶν Ahé- 20 

ξανδρος, μὴ ὑγιὲς τοῦτο, οὕτως ἂν δειχϑείη" εἰ ἔστιν ὁ χύσμης τὸ πᾶν. 

χαὶ μηδὲν ἔστι τοῦ παντὸς ἐχτός, οὐδ᾽ dv τοῦ χύσμου τι ἐχτὸς βἴη" οὐ 
A an” ν ~ ν ν ν 5 ‘\ Vy ἃ , ~ Oo 9») Dal - ἢ ΄ 

5 γὰρ ἂν ἔτι πᾶν εἴη, εἴ τι εἴη ἐχτὸς ἄλλο αὐτοῦ" ὥστε οὐ ἀν ὀύναιτὸ 
τὸ 2b 

- - ’ ~ , , - 5 ~ 

τις ἐχτεῖναι thy χεῖρα γενόμενος ἐπὶ τῷ ἐσχάτῳ τοῦ οὐρανοῦ" χαὶ γὰρ « 

a ~ = 
[εκ > ~ / .« ‘ Ν \ εἶ [ ὁ Δί \ ‘ ~ 

DADS t eveor ᾿ ) τῇς TOVE tO LO OUT ὅλως ἐκεῖ γενέσϑαι τινὰ ἀδύνατον χαὶ πρὸς ὑπόϑεσιν: τὸ γὰρ σῶμα 

χύχλῳ χινούμενον τὸ ϑεῖον ἀπαϑὲς χαὶ μηδὲν τοιοῦτον ἐν αὐτῷ δέξασθαι 
a“ , ν᾽ , » lad ‘ v ΟἹ ΕΣ , ΄ v , ‘ 

δυνάμενον." ἀλλ αὕτη μὲν ἴσως οὐχ ἀναγχαία ἣ ἔνστασις" πολλάχις γὰρ 
ς Vee « \ δῷ 7 a \ \ 5) δι ) Os ~ ΄, ‘ Lay 

QTLUSULEL . ) φῶςς ἣςξ MOVE ) ΔΝ) 79 ἱ ) ὁ 10 ὑποτιϑέμεϑα τὰ ἀδύνατα διὰ τὴν ἐφεξῆς ἀχολουϑίαν τοῦ λόγου" χαὶ ὁ 80 
, ~ ‘ 5 ~ ~ r ~ 

Πλάτων γοῦν ὑπέϑετό τινα ἐν τῷ ὑπεχχαύματι ἑστῶτα, χαϑ᾽ ὃ ἢ τοῦ πυ- 

ρὸς μάλιστα φύσις, καὶ πρὸς τῇ γῇ νεύουσαν ἔχοντα τὴν χεφαλὴν χαὶ δύ- 

ναμιν λαβόντα ὥστε τοῦ πυρὸς ἀφαιρούμενον ἱστάναι εἰς πλάστιγγας χαὶ 
[τ \ \ > ‘ \ yd , ‘ ~ sas 5 δ . ᾽» or 

ἕλχειν tov ζυγὸν ἐπὶ τὸν ἀέρα. . χαίτοι χαὶ τοῦτο ἀδύνατον, ἀλλ ἵνα δείξῃ ὃ 

15 μὴ φύσει ὃν τὸ χάτω χαὶ τὸ ἄνω χαὶ τὸ βαρὺ χαὶ τὸ χοῦφον ἐπὶ τῆς 

σφαίρας, τοῦτο ὑπέϑετο. ἐπάγει γοῦν τῇ ὑποϑέσει" “ῥώμῃ γὰρ μιᾷ δυοῖν 
o r ae \ \ y ~ \ \ ΄ > we) ‘ 

ἅμα μετεωριζομένοιν τὸ μὲν ἔλαττον μᾶλλον, τὸ ὃξ πλέον ἥττον ἀναγχη 
, Ξ ΄ ( » ΄ \ \ \ \ \ , L 

ποὺ χατατεινόμενον ξυνέπεσϑαι τῇ Bia, χαὶ τὸ μὲν βαρὺ χαὶ xatm gepo- 40 
Oo NSN ? > \ \ » 2) ΡΟ, ΞῊ os. Aas RN 

μενον χληϑῆναι, τὸ δὲ σμιχρὸν ἐλαφρὸν χαὶ dvm’’. χαὶ ὁ ᾿Λριστοτέλης δὲ 
> ~ ΄ ΄ ( ΄ \ ~ 5 \ ~ \ , 

20 ἐν τῷ τετάρτῳ βιβλίῳ μετατιϑεμενὴν τὴν γὴν Sts τὸν τοῦ πυρὸς τόπον ( 

νι ~ ~ fe σ ΄ 

ὑποϑήσεται. ἀλλ᾽ ἐχεῖνο μᾶλλον ῥητέον, ὅπερ χαὶ αὐτὸς 6 ᾿Αλέξανδρος 
> a se σ > wv Ε , \ ~ \ sv v 5] \ ~ > 

ἐνεδείξατο, Ott, εἰ ἔστιν ὃ κύσμος τὸ πᾶν, χαὶ ὑνηδὲν ἔστιν ἐχτὸς τοῦ παν- 4b 
, ΄ ΄ ΄ ΄ [δι ¢ v > X ‘ μι) > , ? “ Ἁ 

τός, ὁμοία ἢ ὑπόϑεσις, ὡς εἴ τις εἰς τὸ μὴ ὃν ἐχτείνειν ἐπιχειροίη τὴν | 
f ~ wv v Ν ΄ ‘ 

χεῖρα" εἴτε γὰρ ἐχτείνοι, ἔστι τις τόπος ὃ δεχόμενος χαὶ οὐχέτι τὸ μὴ 129" 

ΟΝ 
OY: v \ 7 > ΄, v \ ~ v > alte r¢ 

95 ὄν, εἴτε μὴ δύναιτο ἐχτείνειν. ἔστι τὸ κωλῦον. ἄτοπος οὖν ἢ ὑπόϑεσις 
΄ ~ [2 v ~ ‘ 

χαὶ τὸ ζητούμενον προλαμβάνουσα τῇ φαντασίᾳ, ὅτι ἔστι τι τοῦ παντὸς 
> \ ἊΝ \ “ / cc \ 2 " ~ ῷ 7 \ ? 2 ὟΝ, > 

ἐχτὸς ἢ χενὸν ἢ στερέμνιον. “xat ἐξ αὐτοῦ δέ, φησὶν ᾿Αλέξανδρος, ob 5 
~ ~ Έ" ν , , 

ὑποτίϑενται xvod, ἀναιροῦσι τὸ εἶναι χενόν. ἔστω γάρ. εἰ δυνατόν, ἐχτὸς 
- ~ v " , 5 5 

τοῦ χύσμου χενόν" τοῦτο δὴ ἤτοι πεπερασμένον ἐστὶν ἣ ἄπειρον. ἀλλ᾽ εἰ 

80 μὲν πεπερασμένον, ὑπό τινος περατοῦται, χαὶ πάλιν ἐπὶ τοῦ πέρατος τοῦ 
ἴω la ode ~ ~ Ἃ χενοῦ ὃ αὐτὸς ἐρωτηϑήσεται λόγος, xual ἐχτενεῖ τις τὴν χεῖρα ἢ οὐχ ἐχτε- 10 

~ / \ ΄ » κι "» Vv. σ΄ r , 2 ~ \ 

τ 0} γάρ φήσουσιν: εἰ OF απξειρὴν Ely], MOTED Χρυσίππῳ OOXEL, χενὸν 

“4. ( v \ , > ~ 4 ν Ὁ Ύ > \ » 
ξ προς τι αναγχαιὴν, ει ὑάτερον ἐστι, χαὶ ἡάτερον εἰναι. El ἐστὶ τὸ OLOV 

εἶ 

γε 
ὌΝ ed 7 ra tad a) ~ Sead ay \ 9/5 ~ 
Of τοῦτο φασι οιάστημα. ὦ οἷόν τε ὧν σῶμα GECAOLAL μὴ OCOEXTAL, τῶν 

μὰ 

ῃ 
or a a LF ἢ ν ἋἊ Η ‘ \ Ny 7 ΟΣ = n Δ DJ. i ~ a 

35 TS GEGACUAL, SLY Av χαᾶι TO OSYUTVAL οὐυνάμξνην 7 CVOSY ETAL γαι" σώμα 1b 

2 ὄν] corr. ex ὧν A 5 τι] τοι E 8 τὸ ϑεῖον om. ὁ 12 τὴν γῆν Ὁ 

13 ἀφαιρουμένου D ἑστάναι D 15 τῷ χάτω E: corr, E* τῷ ἄνω KE: 

corr. 1.5 ἐπὶ ---γὰρ (16)] in ras. D 10 ἐπάγει) Tim. 63 ὁ 18 μὲν] μὲν πολὺ ς 

19 χλιϑηναι DE* 90. τετάρτῳ] cap. ὃ. 31003 21] μᾶλλον] bis KE, sed corr. 

αὐτὸς om. Ὁ 22 ἐνεδείξατο αὐτός ἢ 23 -τείνειν ἐπιχειρ-] in ras. 10] 294 ἔσται ὁ 

25 ἔστι Ab: εἴς τι τί Ὁ: εἴς τι EB: ἔσται τι E%e 28 ἀναιροῦσιν K “EVO 

om. A 29 δὴ] δὲ A 32 ἐδόχει ὁ 33 ὃ] supraser. 10" σῶμα Ov A 

μὴ] ὡς Ὁ 34 εἰ ϑάτερον ἔστι] ἐστι ϑατέρου ὄντος ἐ 35 δεχϑῆναι)] post ε ras. 

1 litt. E 
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o7 
3 v v wv n > ‘ > ὰ - ΄ 6 Ἶ 

ξ οὔτε αὖ τοὶ λέγουσιν ηὐτε ἐστιν απειρην. OG OLOY TE ἐστι δεχϑτναι ὑπὸ 1294 

ΕΟ v ‘ >s A od © v »ἣ , -, =. 

TOD ἀπείρου χενοῦ" οὐδ ἀρὰ τὸ OLOV τε δέζασϑαι ξστιν αὔτο. Ξξεναρχης 0c 
5 ἜΝ > { 4A) ye Es ΤΑῚ μ᾿ ΄ ΄ lad , ‘ 2 

τὸ οἷον τε δέξασϑαι ΠΕΡ Ἴαλεν εἰς τὸ Gexttxov, ὡς οὕτως λύσων τὴν ἐχ 

τοῦ πρός τι ἐπιφερομένην ἀτοπίαν τῇ ϑέσει" οὐ μὴν πλέον τι ἢ μετάληψις 20 
‘ 

"» " »} te c ~ 
τὸ οἷόν τε δέζασϑαι, τοιοῦ- ὅς τ 

> ΄ 5 

5 ἐποίησε. τὸ γὰρ Gextixdy οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν 
a. μ᾿ , , Vv coy ~ mie se ~ » ΄ ΄ , 

τὸν OF GY LEVEL πρὸς τι OV. ετι. φησιν. EL ev “EV ATS po ὁ KOGILOS, 

y ee Veg ~ , ἃ τῳ Mag »ν Lis! ~ ΄ 
τις ἡ αἰτια TOV WLEVELY AUT, εν α ἐστιν; OUGE 

‘ ‘ vw >? 

ν γὰρ σωμα DOTTY SYOY OLOY 

> 
ov Ἔ S Oy = 

ld b] ’ , "4 5» Ld Vv / ~ τέ ἐστι μένειν μὴ χωλύοντός τινος ExTOS, ε ν οἰχείῳ εἴη τόπῳ τῷ 96 
\ ~ 5» . , ΄ Ύ 3 rd \ ~ 

BE χενῷ οὐδεμία διαφορά, ὡς εἶναι αὐτοῦ τόδε μὲν οἰχεῖον τῷ ἐν αὐτῷ 
> at iN) ΄ > / 

10 σώματι. τόδε 68 μή. εἰ ὃὲ μὴ μένει 6 χύσμης, ἀλλὰ φέρεται, τί zinc i- i eal} ’ 
\ 

ἐπὶ τάδε ἢ TadE Raa al ἀδιαφόρου ὄντος τοῦ χενοῦ; εἰ OS πάντῃ φέ- | i ’ ΠΣ 
a . 4 nv ¢ otto, διασπασϑείη ἄν: οὐδὲ a 6 Debs αὐτοῖς εὐλόγως (dv) ἀνϑιστὰς ξαυτὸν 30 

Μ ~ \ Ἃ ‘ A , ~ Ld 5 A) CC. Ses εἴη" πῦρ γὰρ ὧν φέροιτο ἂν χαὶ αὐτὸς τὴν κίνησιν τοῦ πυρός. ἢἣ “od 
v >] ~ 

τοιοῦτον λέγομεν αὐτὸν πῦρ ἄφϑαρτον. αὐτὸν ὑποτιϑέμενοι᾽ φαῖεν ἂν πρὸς 
, ’ coe A 

15 tov ᾿Αλέξανδρον: “τὸ δὲ λέγειν, φησίν, “ὑπὸ πνεύματος συνεχόμενον 
τὸν χύσμον τεταμένου διὰ παντὸς αὐτοῦ χατέχεσϑαι, ἔνϑα ἔστι τοῦ xevod, 80 

χενολογεῖν ἐστιν: ἔδει γὰρ χαὶ τῶν ἄλλων ἕχαστον σωμάτων ὑπὸ πνεύ- 

wats, χαὶ αὐτὸ συνεχόμενον uy χινεῖσϑαι χατὰ τόπον. ἔτι τὸ πνεῦμα 
; . A) > ~ ~ Ca¥ ~ 

πρὺς μὲν τὸ μὴ διασπᾶσϑαι τὰ μόρια tod ἐν ᾧ ἔστι συνεργοῖ ἂν στε χοῦ 
20 αὐτό, οὐχέτι μέντοι χαὶ πρὸς τὸ i φέρεσθαι, χαὶ αὐτὸ χινητὸν ὃν χαὶ 40 

οὐδενὶ σώματι πρὸς τὴν χατὰ φύσ oa ἐμποδίζον. πρὸς τῷ χαὶ τὸ 

λέγειν ἕχαστον τῶν σωμάτων ὑπ τ πνεύματός τινος συνέχεσϑαι ψεῦδος 
a vs τώ ΄ > 

εἶναι. ὡς ἐν ἄλλοις, φησίν, ἡμῖν δέδειχται. διαβάλλει δὲ ὁ Ee 

χαὶ τὸ τῇ φαντασία τῆς χειρὸς ἀχολουϑοῦντας ἀληϑὲς ἡγεῖσϑαι τὸ λεγό- 45 
Al ‘ ͵ i | ii 

25 μενον. “πολλῶν yap, φησί, χαὶ ἀδυνάτων φαντασίας ἴσχομεν: χαὶ γὰρ 

ἕχαστος ἑαυτὸν ἔξω τοῦ ἄστεος | φαντασϑείη ἂν χαὶ τὸ μέγεϑος πολλα- 129b 
᾿ Ἃ ~ 2) 

πλάσιον ἣ βραχύτατον χαὶ sige Ged 
mW w~ ΗΜ Η ΄ ~ ar , as > > a 9 ΄ 
[αῦτα χαὶ περὶ τούτων: τοῦ 6& [᾿λάτωνος δύο αἰτίας ἀποδεδωχότος 

τοῦ ἕνα μόνον εἶναι τὸν χόσμον. μίαν μὲν τὴν ἀπὸ τοῦ παραδείγματος" 

30 “tva yao”, eye! (, “χατὰ τὴν μόνωσιν ὅμοιον ἢ τῷ παντελεῖ ζῴῳ, διὰ 5 
~ » Vv , >] [4 ΄ς ~ , 5 g 

ταῦτα οὔτε δύο οὔτε ἀπείρους ἐποίησεν ὃ ποιῶν χόσμους, GAN εἷς ὅδε 
ΕΣ 

Ἁ 4 2 \ Vv 2) > \ > »»" > 9 x μονογενὴς οὐρανός ἐστί te καὶ ἔσται᾽. εἰ γὰρ wet ἄλλων ἦν, οὐχ ἂν ἦν 
κά 5 ~ 5 - σ 5 ~ ~ 

παντέλειος οὗτος ἐν τοῖς αἰσϑητοῖς, ὥσπερ ἐν τοῖς νοητοῖς τὸ παράδειγμα, 
Vv ΄ 

ῃ 
9 ὯΝ a Dal ν᾿ " ~ ΄ ΄Ν Xx " ’ > UA 

OUGE ἕν ἂν Ἣν TO τοῦ χήσυὴὺ TODAS UE, ειπξερ. WS προ ὀλίγου οξιχνυξιν 10 

1 ἐστι] seq. ras. 1 litt. E 2 ἔστιν --- δέξασϑαι (3) om. E: αὐτό ἐστιν. ὁ δὲ Ξέναρχος τὸ 

δυνατὸν δέξασϑαι 3. 3 τὸ (pr.)] καὶ τὸ D μετέλαβεν De οὕτω De 

7 οὐδὲ E 8 ἐστιν E, v eras. τόπῳ ety D τῷ} corr. ex τὸ E! 

10 τόδε] τῶδε Ὁ τί] corr. ex τὲ E? 11 πάντοι E: corr. E? 11. 12 δια- 

φέροιτο ὁ 12 ϑεῖος A ἂν (alt.)| addidi: om. ADEe 14 λέγομεν αὐτὸν DE: αὐτὸν 
λέγοιμεν A: λέγοιμεν αὐτὸν ec ὑποτιϑέμενοι αὐτὸν D 17 ἑχάστου A 19 μὴ Kb: 

om. ADE διεσπάσθαι D ἔστι] seq. ras. 1 litt. E συνεργοίη D 20 αὐτοχίνη- 

TOV ὁ 20 εἶναι] ἐστιν ς 26 ἄστεως E, sed corr. 26. 27 πολαπλάσιον EK, 

sed corr. 28 ταῦτα --- τούτων] bis E, sed corr. 30 φησί] Tim. 51 b μόνωσιν] 

-ό- e corr. A 32 ὁ οὐρανός A 33 οὕτως A τὸ παράδειγμα om. A 
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ἐπειράϑην, ἑνὸς ἀεὶ παραδείγματος μία ἐστὶν εἰκών, πρὸς ὃ προσεχῶς τε 1290υ 

χαὶ προηγουμένως ΘΈΝΑ ἑτέραν δὲ αἰτίαν ὁ [[λάτων ἀποδίδωσι 

τοῦ ἕνα τὸν χόσμον εἶναι ταύτην. ἣν χαὶ ᾿Αριστοτέλης ἠσπάσατο, τὸ ἐχ 

πάσης αὐτὸν εἶναι τῆς σωματικῆς συστάσεως. ἵνα δὲ χἀν τούτοις ἢ συμ- τὖ 

5 φωνία φανῇ τοῦ ᾿Αριστοτέλους πρὸς τὸν διδάσχαλον χαὶ μέχρι τῶν ὀνομά- 

των αὐτῶν ἀπαράλλαχτος, χαὶ ταῦτα τοῦ [[λάτωνος τὰ ῥήματα παραϑήσο- 

μαι" “τῶν δὲ δὴ τετ ττάρων ἕν ὅλον ἕχαστον εἴληφεν ἢ τοῦ χόσμου σύστα- 

\ 

‘ \ - ΄ Sian 
Otc’ &%X {2p πυρὸς TAVTOS ὕδατός τε χαὶ ἀέρος χαὶ γῆς ζυνεστησεν αὑτὴν 20 

\ ΄ 55 55 Ἁ IAN as Ve { ¢ , Ὁ ἣν 

ὃ ξυνιστὰς μέρος οὐδὲν οὐδενὸς οὐδὲ δύναμιν ἐξωῦεν ὑπολιπών. τόδε δια- 

0 
~ , o o o ΄ ~ ΄ , 7 ps 

10 νοηϑείς, πρῶτον μέν. ἵνα ὅλον ὅ τι μάλιστα ζῷον τέλεον Ex τελέων τῶν 
‘ 

~ wv. \ νι lA σ ied , id , > > vs 

μερῶν εἴη. πρὸς ὃὲ τούτῳ ἕν, ἅτε οὐχ ὑπολελειμμένων, ἐξ ὧν ἀλλο τοι- 
~ » σ »} / wv » in Ἃ ‘ 

odto γένοιτο av, ἔτι δὲ ἵνα ἀγήρων χαὶ ἄνοσον. εἶτα ὀλίγα προσϑεὶς 2% 
»Ὶ xz con ar ‘\ 5 ΄ \ \ ‘ , ~ a a> 7- > ΄ ΄ 

ἐπάγει" “διὰ δὴ τὴν αἰτίαν καὶ τὸν λογισμὸν τόνδε ἕν ὅλον ἐξ ὅλων ἅπαν- 
, "» la ‘ wv τ 5 , »” ~ ‘ ΄ >? 

τῶν τέλεον χαὶ ἀγήρων χαὶ ἄνοσον) αὐτὸ ἐτεχτήνατο.᾿ ταῦτα χαὶ 6 Apr 
,ὔ 5 ~ ’ ~ ΄ , σ 5 , ~ , tr ~ ΄ 

15 στοτέλης αὐτοῖς λέγει τοῖς ONUAGLY, OTL ἐξ ἁπάσης τῆς οἰχείας DANS ὧν ἢ i ὶ | | i 

ός 
5 > Ξ- 

εστιν OUTOS. 90 (ἢ 

, F, 

χόσμος εἷς χαὶ μόνος χαὶ τέλειος ὃ οὖραν 

" ae Ang me τῷ mien πεῖ aye ΚΟ ΤΗΝ δῖ Χ p. 279218 Διόπερ οὔτε ἐν τόπῳ τάχεϊ πέφυχεν ἕως τοῦ ὃϑεν ηρ- 

Ὁ ᾿Αλέξανὸ 000 
8 Vv ~ ~ 

τὰ ἐνταῦϑα πο τὸ τοι περὶ τοῦ πρώτου χινοῦντος 
‘ ἊΣ 

~ ~ > ‘ 

20 λέγεσϑαί eh ὅπερ ἔξω δοχεῖ εἶναι παντὸς τοῦ σώυατος τῷ ἐν μηδενὶ 
΄ >) ΄ Ἃ Ἁ ~ >) ~ ‘4 

εἶναι, οὐχ ἐν τόπῳ: ἀσώματον Yao° ἣ περὶ τῆς τῶν ἀπλανῶν σφαίρας" 
“ν ΄ > ’ , σ ~ Ἁ , , 

χαὶ μᾶλλον περὶ ταύτης ἀχούει πάντα ἕως τοῦ τοῦ GE χύχλῳ σώματος 40 
ε > \ , σ΄ε rf \ > a ~ as , 

ὃ αὐτὸς τύπος, ὅϑεν θοστο, χαὶ εἰς ὃν τελευτᾷ. δέδειχε τ αν 

civ, ἐν τῇ Φυσιχῇ ἀχροάσει, ὅτι οὐχ ἔστιν ἐν τόπῳ, διὰ τὸ τόπον μὲν 

bo σι 

> ~ ΄ ΄ ͵ > ws 

εἶναι τὸ πέρας τοῦ περιέχοντος, μὴ περιέχεσϑαι δὲ ταύτην UT ἄλλου σώ- 
> , \ a , ¢ Ὕ , 

ματος" χαὶ ἐν laa ξ ταῦτα, α περιέχει ὁ χρύνος. ὡς ἐν πξρει mesven 

e ~ ΄ > ~ - 
ὑφεστάναι. εἰ οὖν fae τι σῶμα ἐστιν ἐχτὸς αὐτῆς ute χρόνος περιέχων 4 

~ > ΄ v v ε , ” , - 

αὐτῆς τὸ εἶναι. οὔτε ἐν τύπῳ ἂν εἴη οὔτε ὑπὸ χρόνου ἂν γηράσχοι. 130 
, ~ ~ ΄ - cc 4% ΄ 

χαί ἐστι χαὶ τοῦτο τῷ ὑπὸ τοῦ [᾿λάτωνος εἰρημένῳ οἰχεῖον " ““ τέλειον. γάρ 
wv ᾿] > ΄ >) ia ὮΝ ΣΡ ΄ 

80 φησι, χαὶ ἀγήρων χαὶ ἄνοσον αὐτὸ ἐτεχτήνατο᾽. ὑπὲρ ὃὲ τὴν ἐξωτάτω 

1 te om. A 3 post ταύτην ras. 5 litt. E χαὶ] χαὶ ὁ ὁ τὸ om. Ke 

6 Πλάτωνος] Tim. 32 ¢ 8 αὐτὸν Ab: om. DE 9 ὑπολιπών A: ὑπολίπων E: 

ὑπολείπων ΚΕ": ἀπολείπων D τάδε be 10 τῶν om. D 11 τοῦτο E!: τού- 

τοις ¢ ἅτ᾽ Ἐς 11. 12 τοιοῦτον ς 12 γίνοιτ᾽ D: γένοιτ᾽ ς 6c 

tva E: t A: ty De ἄνοσον ἡ c 13 ἐπάγει] Tim. 33 a τόνδ᾽ Cc ὅλων 

ἐξ ὁ 13. 14 πάντων DE 14 ἄνοσον] corr. ex ἄνοων E* αὐτὸν ὁ 

6 om. Ee 16 6 om. A 17 οὔτ᾽ Ee χάχεῖ A 19 ἐντεῦϑεν Ec 

20 ὅπερ E*b: ἅπερ ADE 21 ἀσώματον Db: ἀσώματος E: διὰ σώματος A 

22 ταύτη. 10) ἕως --- τελευτᾷ (23)] mg. Ἐ ἕως) μέχρι E%c 24 Φυσιχῇ] 

IV 5 τόπον] τὸν τόπον E?c 21 ὑφιστάναι Α 28 γηράσχει E: γη- 

ράσχῃ C, sed corr. 29 τέλεον ec 30 φησι] Tim. 33a αὐτὸ om. D: 
> 

αὐτὸν ὁ 
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φορὰν εἰ μὲν λέγοι, φησί, περὶ τοῦ 7 πρί τοῦ αἰτίου, εἴη ἂν 2 Ἴων τὸ ὑπὲρ 1300 [ 
τὴν a a τῷ ἀπλανοῦς σφαίρας" εἰ δὲ λέγοι περὶ τοῦ ϑείου σώματος 6 

ταῦτα, ἐξωτάτω φορὰν ἂν λέγοι τὴν ὑστάτην τῶν ἐπ᾽ εὐϑείας χινήσεων" 

τὴν Yap τῶν ἐπ εὐθείας χίνησιν stile λέγειν φοράν, τὴν δὲ ἐγχύχλιον 

5 περιφοράν. ὑπὲρ οὖν τὴν ἐξωτάτω φορὰν τὸ χυχλοφορητιχὸν ἔστι πᾶν 
σῶμα. ὅπερ μήτε ἐν τόπῳ μήτε ἐν χρόνῳ ὃν ἀίδιον χαὶ ἀρ φησί, 10 

χαὶ γὰρ σύμπαν μὲν τὸ ϑεῖον σῶμα οὐχ ἐν τόπῳ, μόρια ὃὲ αὐτοῦ ἐν τόπῳ, 
αἱ τῶν πλανήτων σφαῖραι ἐν τόπῳ. εἰπὼν δὲ τὴν apts τὴν χαὶ αὐταρχε- 

στάτην ζωὴν ἔχοντα τὰ ϑεῖα διατελεῖν τὸν ἅπαντα αἰῶνα βούλεται χαὶ 16 
10 ἀπὸ τοῦ ὀνόματος τοῦ αἰῶνος συστῆσαι τὴν ἀϑανασίαν αὐτῶν χαὶ τὴν 

ἀιδιότητα χαὶ πρῶτον τὴν ὁλοσχερῆ τοῦ αἰῶνος τοῦ διαρϑρώσας ἀπὸ 

ταύτης ἐπὶ τὴν χυρίως λεγομένην ἄνεισιν. αἰῶνα γὰρ Exdotov λέγομεν τὴν 
εριεχτιχὴν τελειότητα τοῦ χρόνου τῆς Exdotov ζωῆς, οὗ μηδέν ἐστιν 20 π 

Ve \ ΄ cc > sy) 7 ~ ΄ v 7} \ % 
ἔξω χατὰ φύσιν" avep, an’ αἰῶνος νέος ὥλεο᾽᾽, φησὶν Ὅμηρος, τουτ- 

~ ~ A . 

15 ἔστι πρὸ τῆς τοῦ χατὰ φύσιν ANOLE: GOL χρόνου τελειότητος. χυριώ- 

\ 

Tepov ὃξ αἰῶνα λέγεσϑαί φησιν ᾿Ἀριστοτέλης τὴν ὁλότητα χαὶ τελειότητ 

τὴν νον τὸν Sh Ypovoy τηῦ παντὸς οὐρανοῦ" οὗτος γὰρ Gt- 2 
3 eS 7Q . 

ἀεὶ εἶναι τὴν ἐπωνυμίαν λαβὼν ἀϑάνατος χαὶ ϑεῖός χαίΐως ἀπὸ TO 

\ 

ῦ 

ἐστιν es τοῖς μὲν προσεχῶς xa! κορίῶς αὐτοῦ μετέχουσιν ἀϑανασίας χαὶ 
μ4 

, 

20 ἀιδιότητός ἐστιν αἴτιος, ἔχων χαὶ περιέχων ἐν ἑαυτῷ τὸν σύμπαντα χρό- 
γον, τοῖς δὲ ἄλλοις μεριχὴν τῆς ζωῆς HEE GN, χορηγεῖ πᾶσι yap an’ 

ς μὲν ἀχριβέστερον, τοῖς δὲ 80 αὐτοῦ προ τὸ εἶναί τε χαὶ ζῆν, τοῖ 
> μὴ 35 >\ \ \ 7 2 >] ~ Ἁ duvopotepov. olde O& χαὶ πρὸ τούτου αἰῶνα 6 ᾿Αριστοτέλης ἐν τῇ Μετὰ 

ν Ἁ a7 Vv ~ , ? 3 ~ a ς , ce τὰ φυσιχὰ δύναμιν ὄντα τοῦ πρώτου παρ᾽ αὐτῷ vod, Ov ὃ [Πλάτων “Ἱπα- 

2h ραδειγμαά᾽᾽ φησι τοῦ χρόνου" τούτου γὰρ ἐν ἑνὶ μένοντος zat ἀριϑμὸν ἰοῦ- 
σαν αἰώνιον εἰχόνα τὸν χρύνον ὑφίστασθαι. ἀπὸ ὃὲ τοῦ οὐρανίου αἰῶνος 35 

~ ny ~ S ΄ c ~ 

ἐξηρτῆσϑαί φησι τὸ εἶναι πᾶσι, διότι ἢ ἐχείνου χίνησις τοῖς ἐν γενέσει 
~ ‘ SP. ~ a σ μ.: δ» \ { ~ ~ La \ > 

πᾶσιν αἰτία τοῦ εἶναι. ὅτι δὲ ἀΐδιον τὸ ϑεῖον, μαρτυρεῖ, φησί, χαὶ τὰ ἐν 
~ , ~ Ν 

ots ἐγχυχλίοις φιλοσοφήμασι πολλαχοῦ προφαινόμενα ἐν τοῖς λόγοις, 

iJ) fo) τι τὸ ϑεῖον ἀμετάβλητον ἀναγχαῖον εἶναι πᾶν τὸ πρῶτον xat τ τον" 40 

εἰ γὰρ ἀμετάβλητον, χαὶ atdrov. ἐγχύχλια δὲ χαλεῖ το eee, τὰ χατὰ 

τάξιν ἐξ ἀρχῆς τοῖς πολλοῖς προτιϑέμενα, ἅπερ χαὶ ἐξωτεριχὰ χαλεῖν 

Ι λέγοι CE: comp. ambig. AD λέγων om. A τὸ scripsi: τῶ A: tod CDEe: 

de ea quae b 2 φορὰν Ee 3 ταῦτα] thy A 4 post φοράν del. ὑπὲρ οὖν 

τὴν ἐξωτάτω φοράν D ὃ χυχλωφορητιχὸν E: corr. E? 6 φησί] seq. ras. 

1 litt. αὶ 7 μόριον Ee 8 post πλανήτων add. γὰρ E*%e 11 πρῶτον 

τὴν] πρώτην E 14 ἀνὴρ E? ἐῶνος E: corr. 1" ὄλεο Ὁ: Wheto E 

“Ὅμηρος] Il. ὦ 725 17 τὴν om. A συναναιροῦσαν Ke: coextensam cum Ὁ 

19 ἐστὶ Ἐπ 20 ἐν ἑαυτῷ καὶ περιέχων Ee 21 τῆς] τὴν D ζωὴν E, sed 

corr. yopnyertat E: corr. E? πᾶσι — yopyyettat (22) om. E: πᾶσι yap 

ax ἐχείνου E*e ax om. Ὁ 23 δὲ om. A 23. 24 Meta τὰ φυσιχὰ)] AT. 

107229 24 πρώτου Ab: om. DEe Πλάτων] Tim. 37 e—d 25 τοῦ χρόνου 

om. A 27 φησι] seq. ras. 1 litt. E πᾶσι] seq. ras. 1 litt. Καὶ yevéot A 

ol ἐγχ χύχλιον E: corr. E? 
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εἰώϑαμεν. ene χαὶ ἀχροαματιχὰ xal συνταγματιχὰ τὰ σπουδαιότερα" λέγει 1304 
δὲ περὶ τούτου ἐν τοῖς [Περὶ φιλοσοφίας. χαϑόλου γάρ, ἐν οἷς ἐστί τι βέλ- 45 

τιον, ἐν τούτοις ἐστί τι χαὶ ἄριστον" ἐπεὶ οὖν ἐστιν ἐν τοῖς οὖσιν ἄλλο 130» 
a ΄ v » ν > Qu, > > ‘ 

ἄλλου βέλτιον, ἔστιν ἄρα τι χαὶ ἄριστον, ὅπερ εἴη ἂν τὸ ϑεῖον. εἰ οὖν τὸ 

μεταβάλλον ἣ On’ ἄλλου μεταβάλλει ἢ ὑφ᾽ ἑαυτοῦ, ual εἰ ὑπ’ ἄλλου, ἢ 
χρείττονος ἣ χείρονος, ef ὃὲ by’ ἑαυτοῦ, 7 ὡς πρός τι χεῖρον ἢ ὡς χαλ- 5 

λίονός τινος ἐφιέμενον. τὸ δὲ ϑεῖον οὔτε χρεῖττόν τι ἔχει ἑαυτοῦ, Oy’ οὗ 
μεταβληϑήσεται: ἐχεῖνο γὰρ ἄν ἣν ϑειότερον" οὔτε ὑπὸ χείρονος τὸ χρεῖττον 
πάσχειν ϑέμις ἐστί: χαὶ μέντοι, εἰ ὑπὸ χείρονος, φαῦλον ἄν τι προσελάμ- 

10 βανεν, οὐδὲν δὲ ἐν ἐχείνῳ τῶν ἀλλ οὐδὲ ἑαυτὸ μεταβάλλει ὡς χαλ- 10 

λίονός τινος ἐφιέμενον: οὐδὲ γὰρ ἐνδεές ἐστι τῶν αὑτοῦ χαλῶν οὐδενός" 

od μέντοι οὐδὲ πρὸς τὸ χεῖρον, ὅτε μηδὲ ἀνϑρωπος ἑχὼν ἑαυτὸν χείρω 
ποιεῖ, μνήτε δὲ ἔχει τι φαῦλον υηδέν, ὅπερ ἂν ex τῆς εἰς τὸ χεῖρον μετα- 

βολῆς προσέλαβε. χαὶ ταύτην ὃὲ ἀπὸ τοῦ δευτέρου τῆς [[λάτωνος [[ολι- 15 

15 τείας ᾿Αριστοτ his eae τὴν ἀπόδειξιν" λέγει yap ἐν ἐχείνοις ὃ [Πλάτων 
“Οὐχ ἀναάγχη: εἴπερ τι ἐξίσταιτο τῆς αὑτοῦ ἰδέας, 7 αὐτὸ by’ ἑαυτοῦ μεὺ- 
ίστασϑαι ἢ On’ ἄλλου: ᾿Ανάγχη. Οὐχοῦν ὑπὸ μὲν ἄλλου τὰ ἄριστα 

ἔχοντα ἥκιστα ἀλλοιοῦταί te χαὶ χινεῖται, οἷον σῶμα ὑπὸ σιτίων τε χαὶ 20 
~ \ , ” 7 ~ aed » (() ? ee) ἊΝ, σον 

ποτῶν χαὶ πόνων: εἶτα τοῦτο δείξας ἐπάγει" “᾿Αλλ ἀρ αὐτὸς αὑτὸν 

20 μετ rea dv χαὶ ἀλλοιοῖ; Δῆλον, ἔφη, ὅτι εἴπερ ἀλλοιοῦται. []ότερον 
ie \ e \ Ἂ σοὺς \ ~ 

οὖν ἐπὶ τὸ βέλτιόν te χαὶ χάλλιον ap aes ἑαυτὸν ἣ ἐπὶ τὸ χεῖρον 

χαὶ τὸ αἴσχιον ἑαυτοῦ; ᾿Ανάγχη. ἔφη. ἐπὶ τὸ χε εἴρον, εἴπερ ἀλλοιοῦται" 25 

od γάρ που ἐνδεᾶ ye φήσομεν τὸν ϑεὸν χάλλους ἣ ἀρετῆς εἶναι. χαὶ 
ΣΕ ΕΝ ὅτι οὐδεὶς 5; ΕἸ τ στενὴν σῷ: ROARS δείξας, ὅτι οὐδεὶς ἑχὼν ἑαυτὸν χείρονα ποιεῖ, ἐπήγαγεν" “ἀλλ΄, ὡς ἔοιχε, 
χαάλλιστος χαὶ oes ὧν εἰς τὸ δυνατὸν δ λεὺς αὐτῶν μένει ἁπλῶς ἐν 
τῇ ξαυτοῦ μορφῇ. εὐλόγως δέ φησιν αὐτοῦ χαὶ τὴν χίνησιν ἀίδιον εἶναι" 80 
ἅπαντα γὰρ παύεται χατὰ φύσιν χινούμενα, ὅταν ἔλϑῃ εἰς τὸν οἰκεῖον τό- 

τῷ σι 

2 » »» ΄ > c \ 3 Ἁ ~ ΄ 5 ~ »} 3 4 

mov ἐξ ἄλλου, xat ἐστιν ἢ μὲν ἀρχὴ τῆς χινήσεως αὐτοῖς ἐν ἀλλοτρίῳ 
, sa > ~ ΄ ~ 

τόπῳ οὖσι, τὸ δὲ τέλος ἐν τῷ οἰχείῳ γενομένοις, τοῦ δὲ χύχλῳ χινουμένου 

80 σώματος ὃ αὐτὸς τόπος χαὶ ἀρχὴ καὶ τέλος ἐστὶ χινήσεως, χαὶ διὰ μὲν τὸ 85 
ἀεὶ ἐν τέλει εἶναι ἀεὶ ἐν τῷ οἰχείῳ τόπῳ χαὶ ἐν τῷ οἰχείῳ ἀγαϑῷ ἐστι, 
> \ διὰ δὲ τὸ det ἐν ἀρχῇ, ἄπαυστον ἔχει thy χίνησιν' οὐδὲν yap ἐν ἀρχῇ 
παύεται. 

1 εἴωϑεν E χαὶ συνταγματιχὰ om. A 2 τι Db: om. E: to AE*c ὃ τι 

χαὶ Ab: χαὶ DE: χαὶ τὸ Ee αὑτοῦ D 8 ἂν om. A 9 post ἐστί add. 

ἀμετάβλητον apa ἐστί Ke 10 ἑαυτῷ DE: corr. E* 11 ἐστι τῶν CD: corr. ex 

ἐστινῶν E: τι τῶν A αὐτοῦ ACDE 12 ὅτε Ὁ ἑαυτῶ χεῖρον A, a corr. 

13 ἂν éx τῆς εἰς] ἂν ἐκ τῆς πρὸς c: corr. ex dvext.’. εἰς E? 15 μετέβαλε E 

λέγει] 380 d sq. 16 ἐξίστατο A αὑτοῦ] αὐτοῦ AE: ἑαυτοῦ Ὁ 18 ἥκιστ᾽ ὁ τε 

om. D bro} ἀπὸ E 19 ἐπάγει) 381 Ὁ ἄρα E αὐτὸν AE 

20 ὅτι A: om. DEb 23 φήσωμεν E: φήσομαι D 24 ἑαυτοῦ E ἐπήγαγεν] 
381 ¢ 25 ἑαυτῶν A μένει ἀεὶ c 26 αὐτοῦ om. D ἀίδιον ἘΠ: ἀίδιον 

δεῖξαι A: αὐτοῦ ἀίδιον D 30 χινήσεώς ἐστι c et seq. ras. 1 litt. E 31 ἐστι) 

seq. ras. 1 litt. Εἰ: ἐστιν C 32 τὸ] tod CD οὐδὲν] corr. ex οὐδὲ Ὁ: οὐδὲ C 

Comment. Arist. VII Simpl. de Caelo. 19 
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Ταῦτα, ὅπερ εἶπον, πάντα ἀπ᾽ ἀρχῆς τῆς Bie μέχρι τἄλους ἐπὶ 130» 
τοῦ vidi τ. Ὁ liv σώματος ἀχούειν μᾶλλον ἀξιοῖ ὁ ᾿Αλέξανδρος. οἱ δὲ 40 

νεώτεροι τῶν ἐξηγητῶν πάντα ὡς ἐπὶ τῶν ἀχινήτων αἰτίων τῶν τὰ οὐράνια 
χινούντων εἰρημένα παραινοῦσιν ἀχούειν. ἀλλ᾽ ὅτι μὲν οὐ πάντα ἐπὶ bg 

" , > " ΄ ΄ “ 
5 οὐρανίου σώματος ἀχούειν δυνατόν, φανερόν, οἶμαι, ἐχ τῶν προ σεχῶ ς εἰρη 

Vv 

μένων. δείξας γάρ, ὅτι οὐδὲν ἐστι σῶμα ἔξω τοῦ οὐρανοῦ οὔτε chink 

O2 
» ΄ ᾿] ΄ fae δι ἈΝ 

OUTE σύνϑετον. ἐπηγαγεν Gu. GE Ὁ λῶν, τι οὔτε τύπος οὔτε χενὼν οὔτε 

| ΄ v Ve - - }} φὰς, Ἂν ‘ ~ ΄ 6 

χρόνος ἔστιν ἔξω τοῦ οὐρανοῦ | χαὶ δείξας xat ταῦτα χαὶ συμπερανά- 1315 
« x wv σ Μ v / Μ φανερὸν ἄρα, ὅτι οὔτε τόπος οὔτε χενὸν οὔτε χρόνος ἔστιν 

΄ ~ > ΄ v 

10 ἔξω τότε ὥσπερ πορίσματα ex τῶν ἘΠ ἕἔνων ἐπάγει’ διόπερ oute ἐν 
΄ 5 ~ v , ‘ 

τόπῳ TAXEL πέφυχεν οὔτε χρόνος αὐτὰ ποιεῖ γηράσχειν χαὶ τὰ 

ἑξῆς, δηλονότι τἀχεῖ λέγων τὰ ἔξω τοῦ οὐρανοῦ, πῶς οὖν ἂν ὁ οὐρανὸς 5 

ἔξω τοῦ οὐρανοῦ λέγοιτο; πῶς δὲ τῶν οὐρανίων ἔλεγεν οὐδενὸς οὐδεμίαν 
εἶναι με νου ἄπαυστον αὐτῶν τὴν χατὰ τόπον mentee δρῶν; ἀλλ᾽ οὐδὲ 

15 τὰ ὑπὲρ τὴν ἐξωτάτω τεταγμένα φορὰν τὰ οὐράνια dv εἶπε: ual yap τὸ 
“χύχλῳ φερόμενον λέγει πολλάχις χαὶ οὐχ ἀεὶ “ περιφέρεσϑαι" . λέγει 10 

- cM, ΄ ~ 5 

Ἰοῦν ἐν τοῖς φϑάσασιν “ἄλλος ὃὲ ὁ tod χύχλῳ φερομένου, ὅσπερ ἐστὶν 
vee ”? ~ ιν. ΠΟ ἘΝ ~ \ ᾿ ΄ OQ 99 " > ‘ “\ ἔσχατος". πῶς ὃς “τὸ πρῶτον χαὶ ἀχρότατον ϑεῖον᾽ τὸν οὐρανὸν ελε- 

= oS τι ἘΞ - - aK 
γεν; 7 πῶς οὐχ ἄν εἴη τι χρεῖττον ἄλλο τοῦ οὐρανοῦ, 6 τι χινήσει αὐτό, 

v 5 ~ ΄ ~ b) , 3 ~ ~ ἀχίνητον αἴτιον. χρεῖττόν ἐστιν τὸ τῆς ἀιδίου χινήσεως αὐτῷ 1ὅ 
5» . , ~ ~ ΄ at ΄ ~ 

αἴτιον: ὅτι δὲ οὐδὲ πάντα περὶ τῶν νοητῶν αἰτίων ἀχούειν δυνατόν, δῆ- 
4 ~ ~ 

λόγον χαὶ τὸ τοῦ παντὸς οὐρανοῦ 

γως ἄπαυστον χίνη- \ 

hov ἐχ τοῦ χατὰ τὸν αὐτὸν. ὃ 
fa ‘ ~] 

τέλος" χαὶ ἔτι μᾶλλον ta ἐ 

ν 

\ ΄ cy 2 - la 5 

πὶ τέλει τὰ. δειχνύντα EDA Os 

sw χινεῖσϑαι τὸν οὐρανόν. GAN ὅτι μὲν μεμέλανται τὸ ῥητόν, πρόδηλον" 20 Γ 1 9 i i 

wo or οὐ γὰρ ἂν ἄνδρες χλεινοὶ τοσαύτην ἔσχον περὶ αὐτὸ διαφωνίαν. μήποτε 
Ἁ 

5 aia yee pty ΒΗ ΠΕΠΣΥ ΤΙΝ 
αν ξΞ.ητε'ι, εἰ. ἐστι τι EGW τοὺ OL- 

6& περὶ μὲν τῶν ὑοηβῶν εἴρηται ὡς ὑπὲρ τὴν σωματιχὴν ὄντων φύσιν χαὶ 

οὕτως ἔξω λεγομένων αὐτῆς" χαὶ γάρ, ota 
paved, οὐχ ὡς τόπον τοῦ ἔξω σημαίνοντος ἔλεγε" παραδοὺς δὲ τὸ τοῦ 25 
αἰῶνος σημαινόμενον τὸ προσεχὲς ἡμῖν τὸ περιέχον τὸν τῆς Exdot 

80 χρόνον ἀνέβη ἀπ᾽ ἐχείνου ἐπὶ τὸν οὐράνιον αἰῶνα λέγων κατὰ τὸν αὐ- 
τὸν δὲ λόγον χαὶ τὸ τοῦ παντὸς οὐρανοῦ τέλος χαὶ διὰ τοῦτο νῦν 
τοῦ οὐρανοῦ ἐμνημόνευσεν: εἶτα ἀπὸ τούτου ἐπὶ. τὸν ὑπερχόσμιον αἰῶνα, 
ὅταν λέγῃ: χαὶ τὸ τὸν πάντα χρόνον χαὶ τὴν ἀπειρίαν Tape Sy ov 80 

A 44 fed > ἜΝ, 

τέλος αἰών ἐστι’ χαὶ 6 γε χυριώτατος οὗτος, ἀφ᾽ οὗ χαὶ τὸ εἶναι χαὶ 

1 ὅπερ ADE: ἅπερ E*be εἶπον] suprascr. E 2 μᾶλλον] post p ras. 1 litt. E 

4 τὰ εἰρημένα A 7 ἐπήγαγεν] 279411 8 χαὶ ταῦτα Eb: ταῦτα AD 9 τῷ] 

279217 οὔτε χενὸν om. A 10 πορίσματα] τινὰ πορίσματα D: corollarium quasi Ὁ 

ἐπάγει] 279418 οὔτ᾽ Ec 14 ἀπ᾿ αὐτῶν DE: corr. E? 15 εἶπεν E: corr. E? 
16 χκυχλοφορούμενον A λέγει] 277> 16 17 οὖν c χύχλου Ec φερόμε- 

νος Εὶ ὅπερ DE 18 ἐχατὸς A τὸ om. A 19 οὐκ ἂν] ἂν E: ἂν ph Ee 

ὅ τι] 6c et e cor. E αὐτόν c 20 ἐστι DE 22 τοῦ (pr.)] 279825 κατὰ 

om. A δὴ} Arist. δὲ, ef. infra v. 31 25 ἂν om. A χλεινοὶ] -et- e corr. E? 

αὐτὸ Ab: αὐτὰ Ὁ: αὐτῶν E 21 οὕτως] οὔτε Α ζητεῖ E: ζητῇ Ε"ὸ 28 ἔλε- 

γεν E: corr. ἘΠ 31 παντὸς om. A oo λέγει E, sed corr. 



o 

10 

τῷ ou 

30 

— 

8 

itu 

νητον] περὶ ἀκινήτων E*c δὲ om. D 7 αὐτὸ éxetvo A 10 περιφοράν ἢ 

12 

τοῦ 

29 
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στ 
΄ Ἀν τς Ὁ EA » ~ , \ 

σελήνην. χαὶ τὸ ἀμετάβλητον ὃὲ παντὶ τῷ ϑείῳ μαρτυρῶν τῷ πρώτῳ χαὶ 

ἀχροτάτῳ περὶ “ἢ νοητῶν χαὶ ἀχινήτων ἀρχῶν ἔοιχε λέγειν τῶν τὰς 
τ ~ σ Νὴ “" "ἡ EES ~ ‘ 

οὐρανίους σφαίρας χινουσῶν: xal γὰρ ὅτι μὲν περὶ πολλῶν λέγει, δηλοῖ τὸ 
~ σ Αἱ may \ > ΄ nd >\ ΄ \ > ᾿" \ 

πᾶν, ὅτι ὃς ἀχίνητον τὸ ἀμετάβλητον, ὅτι GE ὑπὲρ τὸν οὐρανὸν τὸ 

πρῶτον καὶ ἀχρότατον. ἀλλὰ καὶ τὸ μηδὲν εἶναι χρεῖττον, ὃ χινήσει 

αὐτό, ἐχείνῳ μᾶλλον 7 τῷ οὐρανῷ προσήχει" τὸν γὰρ οὐρανὸν χινεῖ τὸ 
ἀχίνητον αἴτιον χρεῖττον ὑπάρχον αὐτοῦ. χαὶ εἴπερ ἐχεῖνο περὶ τῶν νοητῶν 
ν \ 39. Vv +> \ +. ΄ Ἁ \ ‘ Pear ov 8= πε τε ἡσὐδενῆς οὐδεμία μεταβολὴ τῶν ὑπὲρ τὴν 

ωὠτάτω τεταγμένων φοράν, ἐχείνοις ET) φησι τὸ ἐν τοῖς 
σ 

γχυχλίοις pkossant μασι πολλαχις 7 ὙΠ sical ὅτι τὸ ϑεῖον ἀμετά- 

ee: vy 

τ 

τὸν ἀναγχαῖον εἶναι πᾶν τὸ πρῶτον χαὶ ἀχρότατον. τὸ OF χαὶ ἄπαυστον 
- 

oD OM My © 
ae 

© ἘΝ ὀὕτως γέγραπται, χαὶ δοχεῖ συνῆφϑαι τοῖς πρὸ αὐτοῦ ὡς περὶ τοῦ 

αὐτοῦ χαὶ τοῦτο λεγόμενον, ὅτι μὴ πρόσχειται, τί τὸ τὴν ἄπαυστον χινού- 

μενον χίνησιν. περὶ τοῦ αὐτοῦ λέγεσϑαι δοχεῖ, πῶς ὃὲ ἂν εἴη περὶ τοῦ 
» αὐτοῦ λεγόμενον, εἴπερ ἐχεῖνο μὲν ἀμετάβλητον δέδειχτα! χαὶ wy [Ὁ] ὍΝ [Ὁ “τ ne R 

ἄλλο χρεῖττον, ὅ τι χινήσει αὐτό, τοῦτο δὲ ἄπαυστον χίνησιν χινεῖσϑαι 
εὐλόγως; εἰ δὲ νομίζει τις ἀμετάβλητον ἐχεῖνο λέγεσϑαι χατὰ τὰς ἄλλας 

υξταβολὰς πλὴν τῆς χατὰ τόπον, ϑαυμάζω, εἰ τῆς ᾿Αριστοτέλους ἀχριβείας 

ἣν ν εἰπεῖν περὶ τῶν χατὰ τόπον χινουμένων, ὅτι οὐδὲ ἔστιν οὐδενὸς οὐδεμία 

υεταβολή. ἀλλ ὅτι μὲν τὸ ποιῆσαν χαὶ τὰ πρότερα περὶ τῶν οὐρανίων 
ὑπονοεῖσϑαι τοῦτο μάλιστα τὸ ῥητόν ἐστι τὸ χαὶ ἄπαυστον ἐν κίνησιν 
χινεῖται εὐλόγως χαὶ τὰ συνεχῆ αὐτῷ, πρόδηλον. εἰ μέντοι οὕτως ἔχοι 

΄ ἣ γραφή, ὡς ἔν τισιν ηὗρον ἀντιγράφοις, χαὶ ἄπαυστον ναὶ χίνησιν 
χινεῖ εὐλόγως, GAR οὐχὶ χινεῖται, ὡς ᾿Αλεξανὸρῳ δοχεῖ, χαὶ τοῦτο 

χαὶ τὰ πρὸ αὐτοῦ πάντα δυνατὸν ἀβιάστως ἐπὶ τὰ νοητὰ χαὶ ἀχίνητα αἴτια 
χαὶ ἔξω τοῦ χόσμου λεγόμενα ὡς ὑπερχόσμια ἀνάγειν. διότι γὰρ ἀμετά- 

βλητα χαὶ ἀχίνηταά ἐστιν ἐχεῖνα, διὰ τοῦτο ἄπαυστον χίνησιν χινεῖται προσ- 
εχῶς Ox αὐτῶν χινούμενα τὰ οὐράνια: τοῦ γὰρ χινοῦντος ἀεὶ χατὰ τὰ 

αὐτὰ χαὶ ὡσαύτως ἔχοντος χαὶ τὸ ἘρΟσΈ (ee ὕπ᾽ αὐτοῦ χινούμενον δι’ 

ἄχρας ἐπιτηδειότητος αὐτῷ συνημμένον ἀπαύστως χινεῖται. συνεχὴς δὲ 

χαὶ ἀΐδιος ἢ χυχλιχὴ μόνη δέδειχται χίνησις ἐν τῷ O τῆς Φυσιχῆς ἀχροά- 
σεως. ἀλλὰ χαὶ διότι χύχλῳ χινεῖται ὁ νους: εἰς νοῦν ἐστραμμένος χαὶ 

τῆς ἐχείνου ταυτότητος ἐφιέμενος χαὶ τῆς ἀεὶ χατὰ τὰ αὐτὰ χαὶ ὡσαύτως 

ots ae aviots] e corr. E* ἔπεισιν A: provenit Ὁ: énavietat DE: ἐξήρτηται E* [τ 

v > " - ΄ ε 

sity υὲν τοῖς οὐρανίοις ἔπεισιν, ἀμυδρότερον GE τοῖς ὑπὸ 1315 

35 

40 

45 

, per , = be Ni mn) Δ =| ~ > ~ 210 

 χίνησιν χινεῖται εὐλόγως λέγεται μὲν σαφῶς περὶ τοῦ οὐρανοῦ, 13] 

10 

26 

LAD: χαὶ παντὶ E: πάντῃ ς ὃ λέγει E: corr. E? τῶν --- λέγει (4) om. 

τῶν τὰς οὐρανίας κινουσῶν σφαίρας" ὅτι μὲν γὰρ περὶ πλειόνων φησί E*e ὃ ἀχί- 

ἀναγχαῖον a, a om. ADEb 13 δὴ] δὲ e λέγει A 15 ὅτι — λεγό- 

μενον (17)] mg. 17 μηδὲν A 20 τῆς (pr.)] tod A τῆς (alt.)] corr. 

E? S δὴ] G2 ¢ post χίνησιν del. ὑπονοεῖσϑαι E! 25 δὴ] δὲ ο 
χαὶ] ἐστι xat Ὁ ἐστιν om. D 33 0) ϑῆτα Ὁ Φυσιχῆς]) cap. 8 

195 
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ἐχούσης ἐνεργείας μετέχων, διὰ τοῦτο ἄπαυστον χινεῖται χίνησιν. τὰ μὲν 1310 
‘ b] ? » b Ἁ Vv ~ ΄ wv 

yap ἐπ᾽ εὐθείας χινούμενα ἄλλην ἀρχὴν ἔχοντα τῆς χινήσεως χαὶ ἄλλην 30 

τελευτὴν χινεῖται μὲν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς, παύεται δὲ εἰς τὸ τέλος καὶ τὸν 
~ / ~ 4 

οἰχεῖον ἐλϑόντα τόπον, τοῦ δὲ χύχλῳ χινουμένου σώματος, ἐπειδὴ ὁ αὐτὸς 
ΔῊΝ ας = 2 pi Oo v 4 > [ΑἹ ~ a »ἤἢ > / 

ὃ τύπος ἐστίν, ὅϑεν te ἄρχεται χαὶ εἰς ὃν τελευτᾷ, διότι μὲν ἀεὶ ἐν τέλει, 
ἀεὶ ἐν τῷ οἰχείῳ τόπῳ ἐστί, διότι δὲ ἀεὶ ἐν ἀρχῇ ἀεὶ χινεῖται πρὸς % 
et) 

τὸ τέλος. 

p. 27904 Τούτων δὲ διωρισμένων ἕως τοῦ τοὺς μέλλοντας τάλη- 

ϑὲς χρίνειν χαλῶς. 

A Ὁ ΟἹ ~ , 

10 Δύο προϑέμενος δεῖξαι περὶ τοῦ χόσμου, χαὶ ὅτι εἷς ἐστι χαὶ ὅτι ἀγέ- 
νητος χαὶ ἄφϑαρτος, δείξας τὸ πρότερον μέτεισι νῦν ἐπὶ τὸ λοιπὸν χαὶ 4 

~ σ 4 pee ἘΠῚ vv ες - fF 2 
πρῶτον, ὥσπερ εἴωϑε, τὰς τῶν ἄλλων περὶ τοῦ προχειμένου δόξας ἐπι- 

σχέπτεται πολυειδεῖς | οὔσας, ὡς δοχοῦσι. χαὶ γὰρ οἱ μὲν γενητὸν χαὶ 1325 
v > ~ ΄ ONS RANA \ vw e get \ \ 

ἄφϑαρτον δοχοῦσι λέγειν, Bee aries ἄφϑαρτον, of ὃξ γενητὸν χαὶ 
= π ΄ \ ᾿ ᾿ ἊΣ ΓΘ >. ΄ 15 φϑαρτόν: τὸ γὰρ ἀγένητον μὲν αὐτὸν φῆσρον δὲ εἶνα! οὐδεὶς οὐδὲ μέχρι 
δοχήσεως ἐτόλμησεν εἰπεῖν. τοῦτο δὲ τὸ τὰς προχειμένας δύξας τῶν ἄλλων 5 

δι ot 3. δὰ \ (an ~ ΄ Δ we τ᾿ ~ >i AS δὲ τ vd 

Tippett Hala He Nema νεται nniay ys ριστοτέλης, νῦν δὲ χαὶ τὰς χρείας, 
~ , Vv 

ἃς ἡμῖν ἔχει, τοῦτο, προστέϑειχε τρεῖς ἢ τέσσαρας οὔσας" πρώτην μὲν χαὶ 

χυριωτάτην, ὅτι οὐχ ἔστι τῆς ἀληϑείας εὐπορῆσαι μὴ πρότερον πολυειδῶς 
90 ἀπορήσαντα, ὡς χαὶ τοῦτο ἐν ἄλλοις αὐτὸς διδάσχει. τ ὃὲ τῶν ἐναντίων 10 

δογμάτων ἀποδείξεις ἀπορίαι περὶ τῶν ἐναντίων εἰσίν": of γὰρ ἀποδειχνύναι 

δοχοῦντες λόγοι, ὅτι γενητὸς ὃ χόσμος. aon γίνονται πρὸς τοὺς ἀγένητον 
δειχνύντας. ὥστε ὃ βΡρυλόμενος ἀποριῶν εὐπορεῖν τὰς ἐναντίας ἀλλήλων 
δύξας ἐπισχεπτέσϑω χαὶ τοὺς χατασχευαστιχοὺς αὐτῶν λόγους. δεύτερον δὲ 15 

τῷ or ὄφελος τὸ τὰ παρ᾽ ea δεχϑησύμενα χαὶ μᾶλλον πιστὰ φανήσεσϑαι τοῖς 
σ 
0 ἀχούουσιν, ὅταν μὴ τὰ παρ᾽ aE, GAR ἀμφοῖν τῶν σφ οΠητουν εν χαὶ 

‘ 
~ 

ζητουμένων λόγων τῶν τε ἡμετέρων χαὶ τῶν ἐναντίων αὐτοῖς τὰς διχαιο- 
λογίας, τουτέστι τὰς ἀποδείξεις, ἀχούσωσι. τοῦτο δὲ τοῖς μὲν τῶν ἡμετέ- 20 

pee ae ἀχουσομένοις χαὶ μάϑησιν ἀχριβεστέραν ἐμποιεῖ διὰ τὴν τῶν 

80 ἀποριῶν εὐπορίαν χαὶ πειϑὼ βεβαιοτέραν, ὡς ἘΠ: 
δι ce ~ > 2 

Ty, ἡμῖν οξ Ἴττὸν ἂν ὑπάρχοι τὸ δοχεῖν ἐρήμην 

ἐχεῖνα ἀγνοούντων 

ἱ χατ τα ἊΣ pean: τῶν 

ἐναντίων, ἐὰν αὐτῶν τὰς ἀποδείξεις ἐχϑώμεϑα χαὶ χρατύνωμεν αὐτὰς χατὰ 90 

1 μετέχον E: μετέσχε ἘΠ“: μετέχει c 5. 6 τέλει ἀεὶ] corr. ex τελεία εἰ E? 0 ἀεὶ 

(tert.) om. E 7 τὸ om. A 8. 9 ἀληϑὲς A 9 χαλῶς] ἱχανῶς Ec, ef. 

p. 293,7 13 δοχοῦσιν ἘΣ, ν eras. 14 ἀγένητον --- δὲ om. A 15 φϑαρ- 

τόν (pr.)] ἄφϑαρτον A φϑαρτὸν δὲ εἶναι AE*b: φϑαρτὸν εἶναι E: εἶναι δὲ φϑαρτὸν D 

10 εἰπεῖν] corr. ex εἶπε EK? προχειμένας Ab: περὶ τοῦ προκειμένου DEc 11 χρείας] 

corr. ex γρώας E? 20 ἐν ἄλλοις] velut Metaph. II 1 21 δογμάτων] δογ- in 

ras. E} ἀπορίαι) -(- e corr. E τῶν om. A 22 λόγοι] οἱ λόγοι ec 

γίγνονται E 20 δειχνύοντας D ἀλλήλαις ς 25 τὸ Ab: om. DEc ἡμῖν E 

φανήσεται D 27 tas) om. DE 28 ἀχούσωσι] seq. ras. 1 litt. E 30 ἀποριῶν] 

corr. ex ἀπορειῶν ἘΠ: ἀπόρων A 
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δύναμιν, ὅπερ ὁ [Πλάτων μάλιστα ποιεῖ: οὐδεὶς yap Καλλιχλῆς 7 Θρασύ- 183. 

payos 7 Πρωταγόρας οὕτως ἂν πιϑανῶς τοῖς ἑαυτοῦ συνηγόρησε λύγοις. 

ὡς 6 [Πλάτων αὐτοῖς el oper. τὸ δὲ χαταδιχάζεσϑαι ἀντὶ τοῦ χατα- 

ψηφίζεσϑαι εἴρηται ταὐτὸν σημαῖνον τῷ χαταδιχάζειν παϑητιχὸν ἀντὶ 80 
5 ἐνεργητιχοῦ ῥηϑέν. ἀλλὰ χαὶ τοῦ uy δεῖν ἐρήμην χαταψηφίζεσϑαι τὴν 

αἰτίαν ἐπάγει χαλῶς: διαιτητὰς γὰρ δεῖ, φησίν, ἀλλ᾿ οὐχ ἀντιδίχους 
εἶναι τοὺς μέλλοντας τἀληϑὲς χρίνειν ἱχανῶς. πῶς δὲ διαιτᾶν ὃδυ- 
νατὸν μὴ χαὶ τοὺς ἐναντίους λόγους ἀχούοντα: 

χ ν - ‘ 

p.279b12 Tevdwevoy μὲν οὖν ἅπαντες εἶναί φασιν ἕως τοῦ χαὶ ΓΔῚ 

, 

10 “Ηράχλειτος ὃ ᾿Εφέσιος. 

ὲ Ls al ~ ’ A} . , 

Τὸ χοινὸν τῆς τῶν προτέρων an εἰπὼν οὕτως ἐπαγει τὴν διαφοράν. 40 

χαὶ γὰρ περὶ μὲν τὸ γεγονέναι τὸν χόσμον πάντας δμογνωμονεῖν φησι τούς 
\ , Ἃ b>) ΄ ‘ 

te ϑεολόγους χαὶ τοὺς φυσιχούς: τῶν δὲ γεγονέναι λεγόντων αὐτὸν of μὲν 

ἀΐδιον λέγουσιν, ὥσπερ Ὀρφεὺς χαὶ ᾿Ησίοδος χαὶ μετ᾽ αὐτοὺς 6 []λάτων, 
15 ὥς φησιν ᾿Αλέξανδρος" ὅτε} δὲ τῶν γενητὸν λεγόντων φϑαρτὸν λέγουσι, 45 

διχῶς δὲ τοῦτο οἱ μὲν γὰρ οὕτως  φϑαρτόν, ὥσπερ ὁτιοῦν ἄλλο τῶν 132b 
ied 

συνισταμένων ἀτόμων, οἷον Σωχράτη φϑειρόμενον ἅπαξ χαὶ μηχέτι dva- 
SV 

Det pseu τὸν αὐτὸν χαὶ πάλιν γε- χαάμπτοντα, οἱ OE ἐναλλὰξ γίνεσϑαι χαὶ Ὶ “΄ 
© 
‘ 
> 

αι νόμενον πάλιν φϑείρεσϑαι λέγουσι. χαὶ ἀΐδιον εἶναι τὴν τοιαύτην διαδοχήν, ὅ 

80 ὥσπερ ᾿Εμπεδοχλῆῇς τὴν Φιλίαν λέγων χαὶ τὸ Νεῖχος παρὰ μέρος ἐπιχρα- 
τοῦντα τὴν μὲν συνάγειν τὰ πάντα εἰς ἕν χαὶ φϑείρειν τὸν τοῦ Νείχους 

χόσμον χαὶ ποιεῖν ἐξ αὐτοῦ τὸν σφαῖρον, τὸ δὲ Νεῖχος διαχρίνειν πάλιν τὰ 
στοιχεῖα χαὶ ποιεῖν τὸν τοιοῦτον χύσμον. ταῦτα δὲ ᾿Εμπεδοχλῆς σημαίνει 

έγων᾽ 

ἕν ἅπαντα, 10 τῷ σι ἄλλοτε μὲν Φιλότητι συνερχόμεν᾽ εἰς 
>? a7) 

ἄλλοτε δ᾽ αὖ δα ἕχαστα φορούμενα Νείχεος ἔχϑει, 

ἠδὲ πάλιν διαφύντος ἑνὸς πλέον᾽ ἐχτελέϑουσι, 

1 οὐδεὶς] οὐδὲ A 4 τῷ Db: τὸ AE ἀντὶ τοῦ Α Ὁ μὴ δεῖν D: corr. ex 

μηδὲν A: μηδὲν E 6 Get} suprascr. A 7 εἶναι om. D τἀληϑὲς E: 
τὸ ἀληϑὲς Ὁ: τἀληϑῆ A 9 ενόμενον D ἅπαντες) comp. A: corr. ex ἅπαντ᾽ E? 

10 ὁ] καὶ A 13 τῶν δὲ] AE*: zai τῶνδε E: καὶ τῶν D: et dicentium etiam Ὁ 

φϑαρτόν (16) om. E 16 οὕτω De 15 φϑαρτὸν] zat φϑαρτὸν A héyous 

17 Σωχράτην CD 18 ytyvecdar E 18. 19 γενόμενον πάλιν seripsi: generato eo 

et iterum Ὁ: om. ACDE: ytvestar zat Ec 19 τοιαύτην om. D 20 Φιλίαν]) 

φιλί Ἰλοσοφίαν A λέγων Εἰ: comp. ambig. A: om. CD μέρος] μέρος λέγει C: 

μέρος λέγων D 21 συνάγει E: corr. E? 22 χαὶ ποιεῖν --- στοιχεῖα (23)] mg. E? 

τὸν σφαῖρον] ἀεὶ E? πάλιν] αὖϑις ἘΠ-ε 23 τοιοῦτον om. A ᾿Ἐμπεδοχλῆς] 

167 Stein, ef. supra p. 141 25 ee ta DE: ovvepyduevov A 26 δίχα 

ADE Opedpeva c post νυ. 26 ins. οὕτως 7 μὲν ἕν ἐχ πλεόνων μεμάϑηχκε φέρεσϑαι c 

27 ἠδὲ] ἡ δὲ ADEb διαφύντος) διαφάντος E: διαστάντος E? πλέον A 

ἐχτελέϑουσι] seq. ras. 1 litt. E 
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τῇ μὲν γίγνονταί te χαὶ οὔ σφισιν ἔμπεδος αἰών" 132 
ἢ δὲ διαλλάσσοντα διαμπερὲς οὐδαμὰ λήγει. 15 
ταύτῃ δ᾽ αἰὲν ἔασιν ἀχίνητοι χατὰ χύχλον. 

ς ΄ S\ \ \ 2 a Se N , \ 4 \ ΡΣ: 

ὶ “Ηράχλειτος δὲ ποτὲ μὲν ἐχπυροῦσϑαι λέγει τὸν χόσμον, ποτὲ δὲ ἐχ 

5 τοῦ πυρὸς συνίστασθαι πάλιν αὐτὸν χατά τινας χρόνων περιόδους. ἐν οἷς 

& φησι" “μέτρα ἁπτόμενος καὶ μέτρα σβεννύμενος᾽᾽. ταύτης δὲ τῆς δόξης 
ὕστερον ἐγένοντο χαὶ οἱ Στωιχοί. ἀλλ᾽ οὗτοι μὲν ἐάσϑωσαν: ὅτι δὲ of 

ϑεολόγοι οὐχ ὡς ἀπὸ χρονιχῆς ἀρχῆς. GAN ὡς ἀπὸ αἰτίας ποιητιχῆς λέ- 

γουσι τὴν γένεσιν τοῦ χύσμου χαὶ ταύτην μυϑιχῶς ὥσπερ χαὶ τὰ ἄλλα, πρό- 
10 δηλον. ᾿Εἰμπεδοχλῆς δὲ ὅτι δύο χύόσμους ἐνδείχνυται, τὸν μὲν ἡνωμένον 90 

χαὶ νοητόν, τὸν δὲ διαχεχριμένον χαὶ αἰσϑητόν, χαὶ ὅτι χαὶ ἐν τούτῳ τῷ 

χύσυῳ τὴν ἕνωσιν ὁρᾷ χαὶ οὶ διάχρισιν, ἐν ἄλλοις οἶμαι μετρίως ἐχ τῶν 

αὐτοῦ δεδειχέναι nen y- αἱ ᾿Ἡράχλειτος δὲ δι᾿ αἰνιγμῶν τὴν ἑἕαυτοῦ 
σοφίαν ἐχφέρων οὐ ταῦτα, ἅπερ δοχεῖ τοῖς πολλοῖς, σημαίνει" 6 γοῦν ἐχεῖνα 30 

15 εἰπὼν περὶ γενέσεως, ὡς δοχεῖ. τοῦ χύσμου χαὶ τάδε (ieee “χόσμον 

τόνδε οὔτε τις ϑεῶν οὔτε SLE ἐποίησεν, GAN ἦν det’. πλὴν ὅτι 6 
᾿Αλέξανδρος βουλόμενος τὸν ᾿ Πράχλειτον les 50, χαὶ φϑαρτὸν λέγειν τὸν 
χόσμον ἄλλως ἀχούει τοῦ χόσμου νῦν. “od γὰρ μαχόμενα, φησί, λέγει 85 

ὡς ἄν τῳ δόξαι: χόσμον γάρ. φησίν, ἐνταῦϑα οὐ τήνδε λέγει τὴν δια- 

20 χύσμησιν. ἀλλὰ χαϑόλου τὰ ὄντα χαὶ τὴν τούτων διάταξιν, χαϑ' ἣν ε 

ἑχάτερον ἐν μέρει 7, ale) τοῦ παντός, ποτὲ μὲν εἰς TOP, ποτὲ δὲ εἰς 

τὸν τοιόνδε χόσμον: 7 γὰρ τοιαύτη τούτων ἐν μέρει μεταβολὴ χαὶ ὃ τοι- 40 

ees χόσμος οὐχ ἤρξατό ποτε, GAN ἦν ast.” χαὶ ταῦτα δὲ προστίθησιν 
ὲ ποτὲ δὲ ἄλλως 

ἀλλοίωσιν μᾶλλον τοῦ παντὸς ἀλλ᾽ οὐ γένεσιν χαὶ ¢ τῶ λέγουσιν. 

o < ° Cc A wy ad [ἴω a < , Ὁ ᾿Αλέξανδρος, ὅτι of λέγοντες ποτὲ μ 

τῷ σι [ΟἹ NS [ΟἹ = c= » 5 

οἱ δὲ γενητόν, φησί, χαὶ ee λέγοντες τὸν χόσμον ὡς ὁτιοῦν ἄλλο 45 

τῶν συνισταμένων εἶεν ἂν οἱ περὶ Δημόχριτον. ὡς yap ἕχαστον τῶν 
ἄλλων γίνεται χαὶ φϑείρεται on cere οὕτως χαὶ τῶν χύσμων τῶν 1338 

ππτρον ἕχαστος᾽ ὡς γὰρ ἐπὶ τῶν ἄλλων τὸ γινόμενον οὐ Tab ἐν τῷ φϑα- 
3 >) o 

30 βέντι, εἰ μὴ ἄρα wav εἶδος, οὕτως χαὶ ἐπὶ τῶν χόσμων λέγουσιν. εἰ δὲ 
~ > ὌΝ σ > αἱ ἄτομοι at αὐταὶ μένουσιν ἀπαϑεῖς οὖσαι, δῆλον. ὅτι χαὶ οὗτοι ἀλλοίωσιν ὃ 

ἂν λέγοιεν τῶν χόσμων ἀλλ᾽ οὐ φϑοράν, ὥσπερ ᾿Εμπεδοχλῇς δοχεῖ λέ- 
γξιν χαὶ ράχλειτος. ὀλίγα 6& ἐχ τῶν ᾿Αριστοτέλους περὶ Δημοχρίτου 

1 ty] corr. ex τὴν E? γίνονται Ὁ οὐσφίσιν A: οἷς φησι E 2 λέγει 

comp. A 3 ἀκίνητα c 4 Ἡράχλιτος E: corr. E? ἐχπεροῦσϑαι E: corr. E* 

tov χόσμον λέγει D: tov κόσμον λέγων C 6 φησι) fragm. 20 Bywater 

μέτρια A μέτρια A 8 αἰτίου E 12 ὁρᾶν E: corr. E? ἐν ἄλλοις] 

supra p. 140 sq. 13 Ἡράχλιτος E: corr. E? αἰνιγμῶν DE: αἰνιγμάτων AEZe 

14 ταὐτὰ E éxetva)] corr. ex ἐπέχεινα KE? 16 οὔτε (alt.)] οὔτ᾽ Ec ἄλλην E: 

corr. E? det] lac. 8 litt. E πλὴν ὅτι ὁ] ὁ ἘΞ: ὁ μέντοι Ee 18 ἀλλ᾽ ὡς 

AE: corr. E? φησί, λέγει] φησί E: λέγειν φησίν c 19 δόξαιε A 24 οὕτω 

De 26 ot) corr. ex ef E? φησί om. A ἄφϑαρτον D, sed corr. 

28 οὕτως A: οὕτως δὲ E: οὕτω δὲ Ὁ: οὕτω c 29 γωηνόμενον E 30 οὕτως xat 

E: οὕτω zat Ὁ: καὶ οὕτως A 32 φοράν E: corr. E? 33 ᾿Αριστοτέλει Ὁ 
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To) Ἱραφεντα δηλώσει τὴν τῶν ἀνδρῶν ἐχείνων διάνοιαν. Δημόχριτος 1334 

ἡγεῖται τὴν τῶν ἀιδίων φύσιν εἶναι μιχρὰς οὐσίας πλῆϑος ἀπείρους, ταύταις 10 

δὲ τόπον ἄλλον ὑποτίϑησιν ἄπειρον τῷ μεγέϑει: προσαγορεύει δὲ τὸν μὲν 

τόπον τοῖσδε τοῖς ὀνόμασι τῷ τε χενῷ χαὶ τῷ οὐδενὶ χαὶ τῷ ἀπείρῳ, τῶν 

5 δὲ οὐσιῶν Exdotyy τῷ τε δὲν χαὶ τῷ ναστῷ χαὶ τῷ ὄντι. νομίζει 

δὲ εἶνα! οὕτω μιχρὰς τὰς οὐσίας ὥστε ἘΣΤΕ τὰς ἡμετέρας αἰσϑήσεις, 

ὑπάρχειν δὲ αὐτοῖς παντοίας μορφὰς χαὶ σχήματα παντοῖα χαὶ KATH μέγε- 15 

Jos διαφοράς: ἐχ τούτων οὖν Yost χαϑάπερ ex στοιχείων γεννᾶν χαὶ 

συγχρίνειν τοὺς ὀφϑαλμοφανεῖς χαὶ τοὺς αἰσϑητοὺς ὄγχους: στασιάζειν δὲ 

10 χαὶ φέρεσϑαι ἐν τῷ χενῷ διά te τὴν ἀνομοιότητα χαὶ τὰς ἄλλας τὰς εἰρης- 
μένας διαφοράς, φερομένας ὃὲ ἐμπίπτειν χαὶ περ'πλέχεσϑαι περιπλοχὴν τοσ- 20 

αύτην, ἣ συμψαύειν μὲν αὐτὰ χαὶ πλησίον ἀλλήλων εἶναι ποιεῖ. φύσιν 
μέντοι μίαν ἐξ ἐχείνων xar ἀλήϑειαν οὐδ᾽ ἡντιναοῦν γεννᾷ" χομιδῇ 1ὰρ 

εὔηϑες εἶναι τὸ δύο ἣ τὰ πλείονα γενέσθαι ἄν ποτε ἕν. τοῦ δὲ συμμένειν 

15 τὰς οὐσίας μετ᾽ ἀλλήλων μέχρι τινὸς αἰτιᾶται τὰς ἐπαλλαγὰς χαὶ τὰς dy- 2% 
‘ 

τιλήψεις τῶν σωμάτων: τὰ μὲν γὰρ αὐτῶν εἶναι σχαληνά. τὰ GE ἀγχι- 
7s ’ s\ ~ \ ἊΝ »" Ἁ s\ wy 5 5 γᾷ Vv . 

στρώδη, τὰ GE χοῖλα, τὰ GE χυρτά, τὰ δὲ ἄλλας ἀναρίϑμους ἔχοντα δια- 
, 5 Ἁ 

φοράς" ἐπὶ τοσοῦτον οὖν χρόνον σφῶν αὐτῶν ἀντέχεσϑαι νομίζει χαὶ συμ- 
, σ > ~ ΄ a 

uévetv, ἕως ἰσχυροτέρα τις ἐχ τοῦ περιέχοντος ἀνάγχη παραγενομένη δια- 30 
, Ἁ ‘ >] ΄ 

[ ἽΝ γένεσιν UAL τὴν ἐνάντιαν 

\ 

20 σείσῃ χαὶ χωρὶς αὐτὰς διασπείρῃ. λέγει δὲ τ 

ζῴων, ἀλλὰ χαὶ περὶ φυτῶν χαὶ περὶ χύσμων αὐτῇ διάχρισιν οὐ πόνον περὶ 

χαὶ συλλήβδην περὶ τῶν αἰσϑητῶν σωμάτων ἁπάντων. εἰ τοίνυν ἢ μὲν 
΄ - > \ \ 

γένεσις σύγχρισις τῶν ἀτόμων ἐστίν, 7 ὃὲ φϑορὰ διάχρισις, χαὶ χατὰ Δη- 3 
, 35 , Ἃ W. ce , \ \ \ ) ‘ \ , 

μόχριτον ἀλλοίωσις ἄν εἴη ἣ γένεσις. χαὶ γὰρ χαὶ ᾿μπεδοχλῆς τὸ γινό- 
wee Sears iar ree ee done : meh 

25 wsvov οὐ ταὐτὸν τῷ φϑαρέντι φησίν, εἰ μὴ ἄρα nat εἶδος, χαὶ ὅμως τοὺ- 
"5 , 552 ΄ ΄ > , 

tov ἀλλοίωσιν ἀλλ᾽ οὐ γένεσιν ὑποτίϑεσθϑαί φησιν ᾿Αλέξανδρος. ἐφιστάνειν 
>\ ῸΣ ’ 5» “ὦ σ δίς a © \ ~ | ὃὲ ἐν τούτοις ἀξιῶ, ὅτι οὐδεὶς τῶν παλαιῶν ἱστορεῖται φϑορὰν τοῦ 40) 

χόσμου τοιαύτην λέγων. οἵαν οἱ νῦν λέγουσιν, ὡς φϑαρέντα μὴ πάλιν ἀνα- 
χαάμπτειν. ὶ 

1 παραγραφέντα Ab: παραγραφέντων DE 2 πλήϑους E: τὸ πλῆϑος Ἐς 

ὅ ἐχάστη E: corr. ἘΠ τῷ te δὲν scripsi coll. fragm. 8 (Mullach I 359) et 

Philopono in Phys. p. 110,10 Vitelli (ef. Zeller Archiv Δ G. d. Philos. V 448): τῷ te δὲ 

A: τῷ τε Seq. : itt. D: lac. 8 litt. ἘΠ: pleno b: πλήρει c zat τῷ ναστῷ AD: A: τῷ seq. lac. 7 litt. D: lac. 8 litt. E: pleno Ὁ: πλήρ 5 AD 

om. E: solido Ὁ: στερεῷ e zai τῷ A: χαὶ DEc 6 éxpedyetv ¢ 8 δια- 

φοράν D ἤδει A: ἤδη Dbe et e corr. E éx Ab: ef DE γεννᾶσϑαι be 
Ὁ. συγχρίνεσϑαι be 10 τὰς (ΔἸ) om. ὁ 11 ἐχπίπτειν A 11. 12 τοιαύ- 

τὴν Ἢ 14 to A: ta DE τὰ Om. c 17 ta δὲ xotha, ta δὲ χυρτά ὃ: 

6. A: om. ὺ ἄλλας Ὁ: ἄλλα AEb 8 τοσούτων οὖν γρόνων DE: corr. E* lac. A: om. DE λλας Ὁ: ἄλλα AE 18 x DI I 

19 ἕως] ὡς Ὁ 19. 20 διασείσῃ} mut. in διασείσει E: καὶ διασείσῃ Ὁ 20 ὃδια- 

σπείρει E 21 αὐτῶν A 22 τι νῦν E: corr. EH? ἢ] e corr. A 23 φϑορὰ]) 

corr. ex διαφϑορὰ A zat Ab: om. DEe 24 yap χαὶ] yap Ec 25 χαὶ χατ ὁ 

ὅμως} corr. ex ὅλως D 25. 26 τοῦτον Ab: τούτων DE 
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TT. Sg 4 ia” . © 

p. 279017 Τὸ μὲν οὖν γενέσϑαι μέν, ἀΐδιον δὲ ὅμως εἶναι ἕως 1388 
τοῦ ἅπαντα γὰρ τὰ γινόμενα χαὶ φϑειρόμενα φαίνεται. 45 

‘lotopyaas tas περὶ τῆς γενέσεως χαὶ φϑορᾶς tod παντὸς δόξας 133» 
χαὶ βουλόμενος αὐτῶν ποιήσασϑαι τὴν ἐπίχρισιν πρὸς πρώτους ἀποτείνεται 

5 τοὺς γενητὸν μὲν ἄφϑαρτον δὲ τιϑέντας, ὧν ἦσαν οἵ te ϑεολόγοι χαὶ ὃ 
Πλάτων, ὥς φησιν ᾿Αλέξανδρος. ἰστέον δέ, ὅτι ὁ μὲν ᾿Αριστοτέλης χατὰ 

id 

or παλαιὰν συνήϑειαν πρὸς τὸ φαινόμενον ἐνίσταται πολλάκις, ὅταν τοῦτο προ- 

χειρότερον ἐχληφϑὲν μὴ συμφωνῇ τῇ ἀληϑείᾳ" ποιεῖ δὲ τοῦτο βοηϑῶν τοῖς 
ἐπιπολαιότερον τῶν παλαιῶν λόγων ἀχροωμένοις, ἐπεί, ὅτι χαὶ οἱ ϑεολόγοι 

10 μυϑικῶς τὴν τοῦ χόσμου γένεσιν ἔλεγον ὡς χαὶ τὴν αὐτῶν τῶν ϑεῶν τὴν 10 

zat οὐσίαν τάξιν διὰ τοῦ προτέρου χαὶ τοῦ ὑστέρου τῆς γενέσεως ἐνδείχ- 
vousvor, χαὶ ὅτι ὃ Πλάτων γενητὸν αὐτὸν ὡς αἰσϑητὸν λέγει χαὶ σωμα- 
τιχόν, διότι τὸ τοιοῦτον ἑαυτὸ παράγειν εἰς τὸ εἶναι μὴ δυνάμενον παρ᾽ 
ἄλλου τὴν ὑπόστασιν ἔχει τοῦ ποιοῦντος αὐτό, καὶ μέντοι ὅτι διὰ τὴν 

15 σωματιχὴν οὐσίαν μὴ δυνάμενον dua χαὶ δυοῦ ὅλον εἶναι ἀντὶ τοῦ dy Is 

εἶναι γινόμενον ὑπέστη, ταῦτα μὲν οὖν ᾿Αριστοτέλης οἶδε. τοιγαροῦν τὸν 
τοῦ [Πλάτωνος Τίμαιον ἐπιτεωνόμενος γράφει: “φησὶ δὲ γενητὸν εἶναι" 

Ἁ b) 

αἰσϑητὸν yap, τὸ δὲ αἰσϑητὸν γενητὸν ὑποτίϑεται, τὸ 6& νοητὸν ἀγένητον᾽. 
οὐχ οὕτως οὖν γενητὸν ὡς ἀπὸ χρόνου τινὸς γενόμενον: τῶν γὰρ οὕτως 20 

90 γενητῶν προὐπαάρχειν ἀνάγχη χρόνον, εἴπερ ἔν τινι χρόνῳ τὴν ὑπόστασιν 
ἔλαβεν. ὡς πρὸ ἑξαχισχιλίων φέρε εἰπεῖν τοῦ νῦν 7 ὁσωνοῦν ἐτῶν: 6 δὲ 
Πλάτων σαφῶς ἀπεφήνατο, ὅτι χρόνος wet οὐρανοῦ γέγονεν. εἰ οὖν 
παντὸς τοῦ λαμβανομένου χρόνου χατὰ τὸ ἐνεστὼς ὑφεστῶτος προὐπάρχει BW 

πάντως 6 παρεληλυϑὼς χρόνος, ὥσπερ ἕπεται πάντως ὃ μέλλων, οὔτε 

25 ἀρχὴν ὃ χρόνος οὔτε πέρας ἔχει, ὥστε οὐδὲ ὁ χόσμος χατὰ τὸν εἰπόντα 
“χρόνος μετ᾽ οὐρανοῦ γέγονεν᾽. ὥστε οὔτε πρὸς τοὺς ϑεολόγους οὔτε πρὸς 
Πλάτωνα τείνουσιν αἱ τοῦ ᾿Αριστοτέλους ἐνστάσεις. ἀλλὰ πρὸς τοὺς οὕτως 80 
ἐχδεχομένους τὰ τῶν παλαιῶν, ὡς γενητὸν μὲν ἀπὸ χρόνου τινὸς νομίζειν 

τὸν χόσμον, ἄφϑαρτον δέ: τοῦτο γὰρ ὄντως ἄτοπον χαὶ χαλῶς ὑπὸ τοῦ 
30 ᾿Αριστοτέλους διελεγχόμενον. 

Τὺ (Ae εἶναι om. E 2 γιγνόμενα c ὃ τὰς] ta A 5 τιϑέντας Ab: 
διατιϑέντας DEc: τιϑεμένους mg. E? ὁ om. ὁ ὃ συμφωνεῖ E 10 ἔλεγον 

om. D τὴν (tert.) om. Ec 13 παρ᾽ --- δυνάμενον (15) om. A 14 yet) corr. 

ex éxet E? διὰ E*b: om. DE 15 post δυνάμενον add. ἅμα (del.) παρ᾽ ἄλλου 
thy ὑπόστασιν D: παρ᾽ ἄλλου add. E, sed del. 16 γιγνόμενον E tov] corr. ex 
τὴν E? 17 tod om. A Τίμαιον] πρὸς Τίμαιον A γράφει) fr. 206 Rose 
(Lips. 1886 p. 164,18) 19 γινόμενον c οὕτω De 21 πρὸ] πρὸ tod νῦν ς 

τοῦ νῦν om. ὁ 22 ἀπεφήνατο] Tim. 38 Ὁ ὁ χρόνος A 23 παντὸς] τοῦ 

παντὸς D προυπάρχειν A 24 πάντως (pr.)] πάντων E: ἀεὶ Ee pr. ὃ -- πάντως 

Ab: om. DE: 6 παρελϑὼν χρόνος ὥσπερ ἕπεται E%c 25 ὥστε --- γέγονεν (26) mg. E? 

εἰπόντα D: corr. ex εἰπάντα m. rec. A: λέγοντα Ee 26 οὔτε (pr.) Καὶ: οὐδὲ ADE 

29 ὑπὸ τοῦ] ὑπ᾽ ὁ 30 ἐλεγχόμενον Ec 
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Ὁ δὲ ᾿Αφροδισιεὺς ᾿Αλέξανδρος οὐχ οὕτως τὰ [Πλάτωνος νοήσας, ὡς 133» 
\ ὶ ᾿Αριστοτέλης ἐνόησεν, οὐδὲ παραχολουϑήσας τῇ περὶ τὰς ἐννοίας αὐτῶν 3 

΄ δῶν 2F 2 ~. ε y \ \ ~ I] ΄ > 
συυφωνίᾳ, ἀλλ ἐξ ἀρχῆς, ὡς ἔοιχε, πρὸς τὰ τοῦ ane ὑπόπτως δια- 

Q τεϑείς, ὥσπερ ὀλίγον πρὸ ἡμῶν τινες πρὸς τὰ ᾿Αριστοτέλους, οὐχ ἀξιοῖ thy 

5 δόξαν αὐτὴν εὐϑύνειν, ὥσπερ ᾿Αριστοτέλης οὐδὲ μνημονεύων ὅλως τοῦ 
Πλάτωνος ὀνόματος πλὴν ΠΣ GAR αὐτὸν εἰς τὰς εὐθύνας ἕλχει τὸν 40 

Πλάτωνα. ἀναγκαῖον οὖν χαὶ τῷ ᾿Αριστοτέλει πάντως ἀρέσχον χαὶ τοῖς 
διὰ τῶν ὑπομνημάτων αὐτοῦ τὰ ᾿Αριστοτέλους νοεῖν te χαὶ ἐξηγεῖσθαι 
προαιρουμένοις λυσιτελοῦν τὸ τὰ παρ᾽ αὐτοῦ λεγόμενα ἐπισχέψασϑαι. “Ser 

10 yap, φησί, χαὶ Πλάτων τῆσδε τῆς δόξης ἦν χαὶ ody, ὥς τινές φασι τῶν 4H 

Πλατωνιχῶν, ἀγένητον ὄντα τὸν χόσμον xat αὐτὸν γενητὸν λέγεσϑαι 134: 
Ὁ , \ ν᾿ Vv ΣΡ» >) χ a. ~ ΄ " , >] 

τῷ ἐν γενέσει τὸ εἶναι ἔχειν, ἐξ αὐτῶν τῶν ὑπὸ [Thatwvos ἐν τῷ Τιμαίῳ 
\ λεγομένων ager τις ἄν: τὸ μὲν γὰρ οὕτω γενητόν, ὡς οὗτοι βούλονται 

τὸν χύσμον ὑπ᾽ αὐτοῦ λέγεσϑαι, γινόμενόν ἐστι unt ἀπολλύμενον, γεγονὸς 6 
15 δὲ οὐδέποτε. διαιρούμενος γοῦν τὰ ὄντα φησὶ “τί τὸ ὃν ἀεί, γένεσιν δὲ 

οὐχ ἔχον. χαὶ τί τὸ γινόμενον μέν. ὃν δὲ οὐδέποτε" ἐπὶ ὃὲ τοῦ χύσμου 
\ > ’ ot ~ = i) ho ~ VON Ἶς Alle \ ai 77 - τίϑετο ᾿ οὐ τῷ γίνεσϑαι χρῆται, ἀλλὰ τῷ γεγονέναι" χαὶ γὰρ τὴν ἀρχὴν προτίϑεται 

es =} “2 3 ) > ) > Cte ~ 

ζητῆσαι, οὐχ εἰ γιγνόμενος, ἀλλ᾽ εἰ γεγονὼς 7, εὐ λέγει γοῦν “ἡμᾶς 10 

δὲ τοὺς περὶ παντὸς λόγους ποιεῖσθαι μέλλοντας, εἰ γέγονεν ἣ χαὶ ἀγενές 

20 ἐστι, χαὶ ὀλίγον προελϑὼν ἐπιδιορίζων τὸ αὐτὸ πρόβλημα “ἱπότερον ἣν 
Pe = Simon N S'S 4 ν I apap > 35 Ke ΝΞ = = - = )? Ἱενέσεως ἀρχὴν οὐδεμίαν ἔχων ἣ γέγονεν ἀπ᾿ ἀρχῆς τινος ἀρξάμενος 

προϑέμενος δὲ περὶ τούτου ζητεῖν a: δείχνυσιν, ὅτι γέγονε, Boat ey 15 

an ἀρχῆς τινος ἀρξάμενος" τοῦτο γὰρ ἦν τὸ προχείμενον" ἥτις οὐχ ἄλλη 
τις ἂν ἣ ἢ χατὰ χρόνον εἴη χαὶ yap, εἰ τὸ γινόμενον ἔτι οὔπω γέγονε, 

25 τὸ γεγονὸς δῆλον ὡς οὐχέτι γίνεται. γεγονέναι δὲ τὸν χόσμον λέγει" οὐχ 

ἄρα γινόμενός ἐστι xat αὐτόν. χαὶ γὰρ εἰ οὕτως ἔλεγε ενητὸν τὸν χό- 20 
> 

cuov ὡς ἐν τῷ γίνεσϑαι τὸ εἶναι ἔχοντα, ἔδει αὐτὸν δέχεσϑαι χαὶ τὸ 
φϑαρτὸν αὐτὸν εἶναι" τῷ γὰρ οὕτως γινομένῳ συγχεχλήρωται τὸ ὡς γίνεται 

1 ὡς] ὡς OA 2 πὰς om. A 4 ὀλίγον] τις τῶν ὀλίγῳ © τινες OM. 6 

τὰ] τὰ τοῦ ὁ οὐκ ἀξιοῖ] οὐ ¢ 5 εὐϑύνειν] ἐξετάζει ς μνημονεύειν Ὁ 

6 ἕλχει Ab: ἕλχειν DE 9 προαιρουμένοις E: corr. ex προειρημένοις A: προαιρου- 

μένων Ὁ 10 φησί] seq. ras. 1 litt. E ὥς AE*b: οὕτω D: οὕτως E 

12 τῶν] supraser. E? ὑπὸ] ὑπὸ tod D, sed corr. 13 γνωρίσαι ce: γνωρίσῃ D: 

γνωρίσοι E: γνωρίσει E?: συνηγορήσοι A: cognoscet Ὁ post ὡς supraser. zat Ὁ 

14 ytyvépevov DE γεγονὼς ἘΣ, sed corr. 15 οὖν ο φησί] Tim. 21 d 

τί] supraser. E* 16 γιγνόμενον DEc μέν, ὃν] μένον E δὲ (alt.) supraser. E* 

τοῦ] τοῦδε τοῦ Ec 17 οὐ τῷ] corr. ex οὕτω E γίγνεσθαι E τῷ} corr. ex 

τὸ E? 18 ef (pr.) Ab: εἴη DE: el εἴη Ec γινόμενος Ab: γενόμενος DEe 

ἀλλ᾽ εἰ AE?b: ἀλλὰ DE λέγει] Tim. 27 ¢ οὖν ὁ 19 τοῦ παντὸς c 
ἀγένητον D 20 προσελθὼν A αὐτὸ om. Ee πότερον χτλ.] Tim. 28 b 

πρότερον E: corr. ἘΠ ἦν] ἢ A: ἦν ἀεὶ c 21 ἔχων οὐδεμίαν D 24 γηνό- 

μενον E γέγονε] seq. ras. 1 litt. E 25 γίνεται AE*b: om. DE 

δὲ AE*b: om. DE 26 γιγνόμενος E 27 ὡς) ὡς καὶ Ee γενέσϑαι A: γίγνε- 

σϑαι E 28 γιγνομένῳ E τὸ] 6 corr. E! γίνεται Εὶ 
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χαὶ φϑείρεσϑαι" 6 δὲ λέγων αὐτὸν γενητὸν οὐχέτι συγχωρεῖ τὸ χαὶ 1341 
φ ϑαρτὸν αὐτὸν εἶναι. εἰ γὰρ οὕτως λέγοιεν ὡς μὴ ἐν τῷ φϑείρεσϑαι τὸ 30 

o -¢€ 4 vat ἔχοντα, οὐδ᾽ dy γίνεσϑαι αὐτὸν ἐχείνως ἔτι λέγοι συνέζευχται γὰρ 

ἢ τοιαύτη γένεσις τῇ τοιαύτῃ φϑορᾷ εἰ δὲ ἄφϑαρτον αὐτὸν χατὰ χρόνον 

δ λέγοι, δῆλον, ὅτι χαὶ τῷ γενητῷ ἂν εἴη τῷ χατὰ χρόνον χρώμενος" τῷ 
γὰρ οὕτως ἀφϑάρτῳ τὸ οὕτως γενητὸν ἀντίχειται. ἔτι τὸ ἔπεσϑαι δοχοῦν 80 

δὴ τῷ γενητῷ φϑαρτὸν ἀναιρεῖν βουλόμενος ἄφϑαρτον αὐτὸν λέγει" εἰ 

χατὰ χρόνον ἄφϑαρτον αὐτὸν λέγει. τοῦτο ἂν ἐπόμενον λαμβάνοι τῷ 1ε- 
νητῷ: ἀλλὰ μὴν τοῦτο οὐ τῷ ἐν γενέσει τὸ εἶναι ἔχοντι Ἱενητῷ ἕπεται, 

᾿ wl τὰ. Ad aA νὼ , - 5 10 ἀλλὰ τῷ ax’ ἀρχῆς χρόνου γεγονότι" οὕτως ἄρα γενητὸς ὁ χύσμος χατ᾽ 3 
> ΣΕΥ 4 3 ‘ 4 pais , OP A ἊΝ Ἁ Pr. am ee ~ ol 3 ἣ / =, a ἊΝ ~ I] , 

αὐτόν. ἀλλὰ χαὶ τὸ αἰτίαν τινὰ ζητεῖν αὐτοῦ τῆς apdapsiac, ὃ ποιεῖ [Ι|λά- 

των, ὁμολογοῦντός ἐστι τὸ ἀπ᾿’ ἀρχῆς αὐτὸν χρόνου λέγειν γεγονέναι" εἰ 

γὰρ ἣν ἀγένητος, ἐν αὑτῷ τὴν αἰτίαν χαὶ τὴν ἀρχὴν εἶχε τῆς ἀφϑαρσίας, 

εἴ ye ὁμολογεῖται ὑπ᾽ αὐτοῦ τὸ ἀγένητον τῇ αὑτοῦ φύσει ἄφϑαρτον εἶναι" 40 
15 ὁ δὲ οὐχ ὄντος ἀφϑάρτου τῇ αὑτοῦ φύσει τοῦ χόσμου τῇ τοῦ ϑεοῦ βου- 

λήσει τὴν ἀφϑαρσίαν ἀνατίϑησιν αὐτοῦ. ἀλλὰ χαὶ τὸ χατηγορεῖν τοῦ χό- 
Guov τὸ “got” σημεῖον τοῦ μὴ οὕτως αὐτὸν λέγειν γεγονέναι ὡς ἐν τῷ 
Ἰίνεσϑαι τὸ εἶναι ἔχειν: εἰ γὰρ πρὸ μὲν τοῦ γεγονέναι οὐχ ἦν, γενόμενος 45 (ives το εἰ cys St γὰρ πρὸ μὲν TOU γέγονε IVA Ἢν. Ἴξνομξ 

>\ ν ~ ΄ » 

δὲ ἔστι. τὸ γεγονέναι αὐτοῦ οὐχ ὡς ἐν γενέσει τὸ εἶναι ἔχοντος χατη- 1340 

20 γορεῖται.᾽" 
ow , ed) aN Q/ > ple 4 ~ > 5 

Ταῦτα πάντα τοῦ ᾿Αλεξάνδρου saat εἰς ἐπίχρισιν τοῖς ἐντευξο- 
~ > if. ~ ~ 

μένοις τούτων τε χαὶ τῶν Bynes ΤΣ πειδὴ οὖν τὰ πλεῖστα τῶν 
εἰρημένων εἰς τοῦτο τείνει τὸ μὴ οὕτως γενητὸν εἰρῆσϑαι τὸν χύσμον ὑπὸ 

~ , ε 2 ~ ς ᾿ x y 353? ὁ S255" bs ~ 
τοῦ [Ιλάτωνος ὡς ἐν τῷ ytvectar τὸ εἶναι ἔχοντα, ἀλλ ὡς an ἀρχῆς 

Ἁ ὶ 

τ 

, x 
t uiav, οἶμαι, τοῦ [Πλάτωνος παραϑέσϑα! ῥῆσιν. 

cr 

τῷ or χρόνου γενόμενον. ἀρχεῖ χα 
: ARE : £ ANAC Ead δ ἢ λοι ORLDOU EEE ee ἧς χαὶ ὃ ᾿Αλέξανδρος μέρη παρέϑετο. ἐρωτήσας γὰρ “᾿ πότερον ἦν ἀεὶ γενέ- 

"Ξ else aes Vv. >In = , Ἂ Aer 9 9, Dee ~ 5. 5 . ..29 > ae σεως ἀρχὴν ἔχων οὐδεμίαν 7 γέγονεν ax’ ἀρχῆς τινος ἀρξάμενος ane 
χρίνατο “γέγονεν: ὁρατὸς γὰρ ἀπτός τέ ἐστι χαὶ σῶμα ἔχων, πάντα δὲ 10 

τὰ τοιαῦτα αἰσϑητά, τὰ δὲ αἰσϑητὰ δόξῃ πε BS et αἰσϑήσεως ἴσο: 
80 μενα ual γενητὰ ἐφάνη. ὁρᾶς, ὅτι τὸ αὐτὸ χαὶ ee εἶπε χαὶ γινό- 

μενον εἶναι, διότι αἰσϑητόν ἐστι: χαὶ yap χαὶ τὰ ἐν τῷ γίνεσϑαι τὸ εἶναι 
y \ \ ΄ ΄ 4 σ ΄ 5 ΄ ’, Rig 
ee χαὶ TO γέγόνεναι συνυπάρχον ξχει. ὠσπερ { οὐράνια χίνησις χα! 16 

3 3 ΗΜ» \ 5 Ao ΄ .᾽ " ~ 7 eee \ x > % J2% ~ 
GUVEY οὔσα χαὶ GEL EV τέλει. οιοτι ATO τοὺ αὑτοῦ ETL TO ALTO GEL TIS ’ | 

2 εἶναι αὐτόν A οὕτω De 3 γίγνεσϑαι E λέγοι c: λέγῃ Ὁ: λέγει E: λέ- 

γοῖεν A: dicit Ὁ 5 ὅτι) ws A 6 τὸ] τῷ E 7 αὐτὸ A δὴ scripsi: 

δὲ ADE 8 λαβάνοι corr. ex Aavavor A 9 ἐν] ἐν τῇ A γεννητὸν A 

10 οὕτως] οὔτε Α 11 τὸ] corr. ex tw ἘΝ αἴτιον E: corr. E? 18 αὐτῷ 

ADE 14 εἴ ye] in ras. E! αὐτοῦ ADE 15 6—gdoe Ab: om. DE: 

mg. ἘΦ 6] ἐνταῦϑα Ee οὐχ] ὡς μὴ Ec: tanguam non Ὁ αὐτοῦ Α: ἑαυτοῦ 

E*¢c 16 αὐτῷ A 17 τὸ] e corr. E σημεῖον] σημεῖόν ἐστι Ἐς 

18 γίγνεσϑαι DE 21 τοῦ] τὰ τοῦ D 24 γίγνεσϑαι DE ᾿ 26 ἐρωτήσας] Tim. 

28 b—c πρότερον E: corr. KE? 28 t ¢ 29 8 ¢ 29. 30 ytyvépeva Ee 
30. 31 γινό extr. lin. Ὁ 31 καὶ (alt.) om. Ee γίγνεσϑαι E 32 xat (alt.) 

om. A 
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5 , v ae \ ΕΣ τ μο ΞΘῸ - ΟΞ u ‘ ‘ b 

ἀποχαταστάσεως οὔσης πᾶν τὸ λαμβανόμενον τῆς περιφορᾶς μέρος χαὶ 134 

ἀρχὴ χαὶ τέλος ἐστί: χαὶ δῆλον. ὅτι, ua? ὃ υὲν ἐν τέλει ἀεί ἐστιν, ἀεὶ 
nee ea Ε τῇ ἣ ὯΣ 2 Ee Ἔ Vee: ns nr) at vier, we οἱ ΞΡ »" ne οῃ 

γέγονε. χα ὃξ ἐν ἀρχῇ χαὶ προχοπῇ. ἀεὶ γίνεται, ὥστε οὐ τῷ γενο- 2 
~ \ \ ~ , { >] ‘ ~ , > , os φΦι 

μένῳ μόνον, ἀλλὰ χαὶ τῷ γίνεσϑαι ἐπὶ τοῦ χύόσμου ἐχρήσατο. ὅλως 46, | 
~ ’ 5 ‘ 

εἰ τοῦτο μόνον Rap τέθεῖ ζητῆσαι περὶ τοῦ χύσυου τὸ εἰ γέγονεν. ἀλλὰ οι 

\ \ uh χαὶ τὸ εἰ γίνεται, ὡς 6 ᾿Αλέξανδρος νομίζει, διὰ τί ἐξ ἀρχῆς τὸ γινό- 
cc 

Ἁ 5 »ν \ ΄ \ ΄ / Ἃ a. “4 7 >»? € 

det, γένεσιν δὲ οὐχ ἔχον, χαὶ τί TO γινόμενον μέν. ὃν ὃξ οὐδέποτε : Vav- 
An , he! νὰ » ~ ) PB nee Nt \ , ἘΝ ee in 

μάζω δέ, πῶς ἔδοξε τῷ ᾿Αλεξάνδρῳ μὴ διὰ τὸν κόσμον τοὺς δρισμοὺς τοῦ 

10 τε ὄντος χαὶ τοῦ γινομένου προλαμβάνειν. ἵνα εὕρῃ. πότερον τῶν ὄντων ἡ 

on »ἭἬἉ ‘ \ Vv. 3552 SAN ‘ a Fi an ta’ Ἃ 

μενὴν ὡρίζετο μετὰ τὸ OV, ahh οὐχὶ TO γεγονός. οτὰαν λέγῃ τι TO OV τὸ 

~ e , -“ ~ ~ ΄ αὐτὸ ἢ . 

ὧν γινομένων ἐστὶν 6 χόσμος, οὕτω σαφῶς τοῦ [Theitwvos αὐτὰ παραδε- 80 

Ov 

τ 
> 3 > ΝΑ ΄ / Ἁ A , 4 a\ ‘ , 

δωχότος: GAN ἐπειδὴ ὡρίσατο wey τὸ γινόμενον. τὸν OF χόύσυον γεγονέναι 
ϊ i t 9 ‘ ree 

τ ΄ ΄ v λῇ \ ~ ~ ΄ a 

ELTE, μάτην, ὡς EOLXE, πρόει ληφϑαι τὸν τοῦ ὄντος χαὶ τοῦ γινομένου ὁρισ- 
Ἁ > ν σ Ὑ τ , ~ \ / aX , 

ον OUTOS OLETAL® χαίτοι, ἡπξρ εἰπε YEYOVOS, τοῦτο χαὶ γινομξνον ξιναι O7- 
> , ΓΝ , σ ΄ ΡΨ." > ~ Fat fof ΠΝ 

15 σιν. εἰπόντος δὲ τοῦ []λάτωνος. ὅτι γέγονεν ἀπ᾿ ἀρχῆς τινος ἀρξάμενος, 35 
ΤΩΡ, fe gy 7 , > vy \ τ \ x“ \ \ , 

Ω Δλέξα ζανόρος lias rr OU% ἄλλην τινα εἰναι ἀρ) Ἢν Ἢ τὴν χατὰ χρόνων. 
v 

εἰ τοίνυν τὸ ἀπὸ χρόνου τινὸς ἀρχόμενον πάντως ἔχει προὐπάρχοντα χρό- 
ae > \ = , yv 

γον, διότι τὸ νῦν, xa? ὃ ἤρξατο χατὰ τὸν ἐνεστῶτα χρόνον ὑπάρχον. ἔχει 

προῦπ es τὸν παρεληλυθότα ὥσπερ ἑπόμενον τὸν μέλλοντα, ὁ G2 [[λά- 40 
= ‘ 

20 τῶν μετ᾽ οὐρανοῦ eae τὸν χρόνον φησί, δῆλον, ὅτι οὔτε προὐπάρχει 
5 ~ ΄ > \ τοῦ οὐρανοῦ χρόνος οὔτε ἀπὸ χρόνου τινὸς τὴν ἀρχὴν οὗτος ἔχει τῆς 7s- 

νέσεως. ἔπειτα ἐφιστάνειν ἐχρῆν. τίνα τὴν ἀρχὴν εἶπε ταύτην ὁ [ἰλάτων 45 

χαὶ ὅτι τὴν ποιητιχὴν αἰτίαν: μετὰ γοῦν τὸ ὁρίσασϑαι τὸ γινόμενον ἐπά- 

25 πάλιν εἰπών. ὅτι γέγονεν ὁ χύσμος χαὶ γινόμενος χαὶ γενητός ἐστιν, ἐπαγει" 
? ) 

τῷ δ᾽ αὖ γενομένῳ φαμὲν Sr αἰτίου τινὸς avayxyy εἶναι yevéotar’. 
eee Dl Si ~ 3 th / , cc , ce > we | 

χαὶ ἢ ἐρώτησις GE τῷ oT λέποντ' cao 1S πότερον Ἢν Ast γξνξ Ξσε ως ἀρχὴν 

‘ ν᾿ ν 3 by ? 3 2) \ \ 

ἔχων οὐδεμίαν ἣ γέγονεν ἀπ᾿ ἀρχῆς tos”: τὸ μὲν γὰρ ὄντως ὄν ἐστιν, 
᾽ὔ σ >] \ ~ IE >) a ὦ \ Si , Ἁ Ἁ 

περ EGTL, XAL TOLYTLAGU αἰτίου οὐ GELTHL, TO OS γινόμενον πρὸς τὸ TOLOLY 

80 λέγεται. εἰ δὲ χρονικὴν τὴν ἀρχὴν χαὶ αἰτίαν ἔλεγε ταύτην, πῶς διὰ τὸ 

3 γέγονε] seq. ras. 1 litt. E γίγνεται E οὐ τῷ] corr. ex οὕτω ἘΞ 4 τῷ] 

corr. ex τὸ E? yiyvestar E 6 γίγνεται E ὡς} suprascr. E* 

ὃ om. A 6. 7 γιγνόμενον DE 7 ὡρίζετο Ab: ὁρίζεται DEc ἀλλ — ὃν Ab: 

om. DE: xat οὐ τὸ γεγονὸς λέγων" τί E* et addito τὸ ὃν μὲν c λέγῃ] Tim. 21 ἃ 

8 χαὶ --- οὐδέποτε om. D γινόμενον Ec μέν, Ov] corr. ex μένον E? 9 ἔδοξε 

τῷ] corr. ex ἔδοξεν ᾧ E 10 προσλαμβάνειν D πρότερον E: corr. E* 

11 γινομένων E 12 ὁρίσατο E: corr. E? 14 οὕτως E: corr. ἘΠ γηνόμε- 

νον E 16 οὐχ] οὖν DE: corr. E? 17 ei—ypdvov (17.18) om. A 18 εἴρξατο E;: 

corr. E* 20 post Lee add. φησί Ὁ χρόνον Db: m. rec. A: οὐρανὸν AE 

φησί] Tim. 38 b 22 τίνα] ote c 23 γιγνόμενον E 23. 24 ἐπάγει) Tim. 28 a 

24 6c αὖ τὸ] τὸ αὐτὸ Ὁ ὙΠ ae Ee γίγνεσϑαι E 24. 25 xat 

πάλιν εἰπών Ab: εἰπὼν zat πάλιν DE: εἰπὼν δὲ χαὶ πάλιν E*: εἰπὼν 

νέσϑαι καὶ πάλιν c 25 ἐπάγει) Tim. 28 ¢ 26 γινομένῳ A 27 ἐρώτησις] 
Tim. 28 b 29 αἰτίας A γινόμενον E 30 αἰτίαν] αἰτίαν ἔχειν Ὁ 

( ~ >. τ | , C 7) \ 6 

γει" “πᾶν GE αὖ τὸ γινόμενον Ox | αἰτίου τινὸς ἀνάγχη ytvecDar’> χαὶ 1358 

& ἀνάγχην εἶναι γε- 
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σωματιχὸν εἶναι ταύτην ὑπάρχειν αὐτῷ φησιν ὡς ἀξίωμα προλαμβάνων 1358 
αὐτό; χαίτοι χαὶ αὐτὸς ᾿Αλέξανδρος χαὶ ᾿Αριστοτέλης πρὸ αὐτοῦ σωματιχὸν 10 
τὸν οὐρανὸν λέγοντες οὐ νομίζουσι χρονικὴν ἀρχὴν ἔχειν. ἀλλ᾿ ἐχεῖνο ἦν 
ὄντως ἀξίωμα τὸ τὰ σώματα si alte τα ὄντα χαὶ τὴν ὑπόστασιν ἔξωϑεν 

var, ὅτι ὑπὸ ποιοῦντος ὑφίσταται. GAN εἰ 1 

ie ξ 
9 
Et ὃ ἔχειν καὶ διὰ τοῦτο γινόμενα 

οὕτως. φησί, γενητὸν ἔλεγεν ὡς ἐν τῷ γίνεσϑαι τὸ εἶναι ἔχοντα, ἔδει χαὶ 
ne τὸν λέγειν" τῷ γὰρ οὕτως γινομένῳ συγχεχλήρωται τὸ ὡς τίνεται χαὶ 

΄ > » ΄ 

ϑείρεσϑαι. dpa οὖν οὐχ ἤχουσε τὸ γενητὸν ὁριζομένου “γινόμενον χαὶ 
Sas ae » 2) δ \ ᾿ , - » - ᾿ archaea ὄντως ὃὲ οὐδέποτε Ov”; χαὶ γὰρ ἣ χίνησις τοῦ οὐρανοῦ χαὶ 20 

10 of διάφοροι σχηματισμοὶ γινόμενα χαὶ ἀπολλύμενά ἐστιν ἀεί, χαὶ ἢ οὐσία 
χατὰ ταῦτα ἀλλοιουμένη τὸ γινόμενον ἔχει χαὶ ἀπολλύμενον. ἀλλ᾽ εἰ 

ἄφϑαρτον. φησί, χατὰ χρόνον λέγει, δῆλον, ὡς ual τῷ γενητῷ ἄν εἴ φϑαρτον. φησί, χατὰ χρό ἔγει. δῆλον, ὡς τῷ γενητῷ εἴη 
τῷ χατὰ χρόνον χρώμενος" τῷ γὰρ οὕτως ἀφϑάρτῳ τὸ οὕτως γινόμενον 35 
ἀντίχειται. ἀλλ᾽ εἰ γενητὸν χαὶ ἄφϑαρτον ὑπέϑετο τὸν χόσμον ὁ Πλάτων, 
»- σ \ vy \ ~ : ΄ > “Sage Aes >. , 

15 δῆλον, ὅτι γενητὸν ἔλαβε τὸ τῷ χατὰ χρόνον ἀφϑάρτῳ συνυπάρχειν δυνά- 
μενον, τὸ δὲ χατὰ χρόνον γενητὸν χαὶ πρὸ τοῦ ᾿Αριστοτέλους ὁ Πλάτων 
ὃ = me: ν \ = , ~ , ~ / ΄ > ay ΨΩ ace φϑαρτὸν εἰναι xata χρόνον ἐν τῷ ἡ τῆς [Πολιτείας φησίν, ἐν οἷς λέγει" 30 

2 ἐς... \ \ ~ , [τῷ ~ > ) \ / \ χαλεπὸν μὲν χινηϑῆναι πόλιν οὕτω συστᾶσαν, ἀλλ᾽ ἐπεὶ γινομένῳ παντὶ 
φϑορά ἐστιν, οὐδὲ ἢ τοιαύτη ξύστασις τὸν ἅπαντα μενεῖ χρόνον, ἀλλὰ λυ- 

20 ϑήσεται᾽᾽. ὅλως δέ, εἰ ἀντίκειται τῷ ἀφϑάρτῳ χατὰ χρόνον τὸ γενητὸν 85 
‘ f 3 Ds Ch \ TS 4 3 \ qQ? x o \ 

χατὰ χρόνον, οὐ xa’ ὃ γενητὸν δηλονότι, ἀλλὰ za? ὃ τὸ οὕτως γενητὸν 
Ἁ { , 5 >) ‘4 a. » \ ~ b] , wv 4 χαὶ φϑαρτὸν ἐστιν, ἀντίχειται δὲ τὸ φϑαρτὸν τῷ ἀφϑάρτῳ, ἄφϑαρτον λέ- 

wv χατὰ ypovoy τὸν χύσμον ὃ [[λάτων οὐχ ἄν αὐτὸν i εἶπε χατὰ 

χρόνον: ἤδει γὰρ ταὐτὸν λέγων τῷ φϑαρτὸν αὐτὸν ἅμα χαὶ ἄφϑαρτον λέ- 40 
τῷ Gr γοντι. ἔτι δέ, φησί, τὸ κατὰ χρόνον ἄφϑαρτον ἑπόμενον τῷ γενητῷ λαμ- 

βάνει, τοῦτο δέ, φησίν, οὐ τῷ ἐν γενέσει τὸ εἶναι ἔχοντι ἕπεται, ἀλλὰ τῷ 
3 ? 1 3 Ἢ 8 , t 

a > a ΕΣ Ξ ὃς ή wince , 9 cs ~ ~ λέ: a > AEE ὃ ἀπ ἀρχῆς χρόνου γεγονότι. ϑαυμάζω, πῶς τοῦτο λέγει ὃ ᾿Αλέξανδρος 

yap ἄφϑαρτον τῷ μὲν ὡς ἐν γενέσει τὸ εἶναι ἔχοντι γενητῷ δυνατὸν 45 

ἀχολουϑεῖν, τῷ δὲ ἀπ᾿ ἀρχῆς χρόνου ἀδύνατον, εἴπερ τὸ μὲν οὕτως γενη- 
A \ ‘ ΄ ~ ΝΑ { - \ » 327 > 

30 τὸν xat φϑαρτὸν | πάντως, τῷ δὲ φϑαρτῷ τὸ ἄφϑαρτον ἀδύνατον ἀχο- 135> 

1 σημαντιχὸν A 2 αὐτό] corr. ex αὐτῷ E! ᾿Δριστοτέλης χαὶ Ἀλέξανδρος A 
σημαντιχὸν A ὃ γηνόμενα E 6 φησί] φύσει Ὁ γίγνεσϑαι E 7 ytyvo- 

μένῳ E γίγνεται E: γίνεσϑαι Ὁ 8 dpc γηνόμενον DE 98 Ὁ 

οὐδέποτ᾽ Ac 10 γηνόμενα E (hoe et similia posthac non notabo) 11 ἀλλ 

seq. ras. 1 litt. E εἰ] det D 12 φϑαρτόν DE λέγειν Ὁ τὸ γενητὸν DE: 

corr. E? 13 ἀφϑάρτῳ] corruptibili Ὁ τὸ] corr. ex τῷ E? γινόμενον Ab: 

γενόμενον DE 14 ἀλλ᾽ εἰ γενητὸν Ὁ: ἀγέννητον A: el γενητὸν DE 18 τὸ 

om. A 17 7] 5464 18 οὕτω] seq. ras. 1 litt. E ξυστᾶσαν c 

γηνομένῳ DE: γενομένῳ ὁ 18. 19 φϑορά ἐστι παντί D 19 οὐδ᾽ ¢ μένει DE 

20 φϑαρτῷ A 20. 21 γενητὸν κατὰ χρόνον] γενητὸν E: χατὰ χρόνον γενητὸν E*c 

21 γενητὸν (pr.) om. DE: corr. E? 22 φϑαρτόν (pr.)] post ras. 1 litt. E 23 χρόνον] 

χρόνον ὃν DE: corr. E? γενητὸν αὐτὸν Ec 24 λέγειν Ὁ φϑαρτὸν Ab: ἄφϑαρ- 

tov DEc ἄφϑαρτον Ab: φϑαρτὸν DEc 27 γεγονότι) corr. ex λέγων ὅτι E? 
29 τῷ] corr. ex τὸ ἘΠ 
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λουϑεῖν. χαὶ τ 

6 ΠΠλάτων atte 
ce Ee Ξ 

ἐστι τῇ αὑτοῦ Oc el γὰρ ἦν, φησίν, ἀγένητος, ἐν ἑαυτῷ τὴν αἰτίαν 

Oo a“ \ 

φϑαρσίας συνειδώς., ὅτι γενητὸς ὧν ual φϑαρτός 
i 

> Ξ ς y , -“ " 
μὰ is ὃς ῥηϑὲν οὐδὲν ἔλαττον ϑαυμάζω, ὅτι τὸν ϑεὸν 13 

ὰ 8 ἌΡ, 
ἐ 

χαὶ thy ἀρχὴν. εἶχε τῆς aptapotas”. πῶς γὰρ οὐχ ἐννοεῖ, ὅτι χαὶ ἀγέ- 
- ΄ > \ zi , ands δ τῳ as 
νητον λέγων τὸν οὐρανὸν ᾿Αριστοτέλης ὅμως πεπερασμένην αὐτὸν δύναμιν 

ἔχειν φησὶ τῇ ἑαυτοῦ φύσει, χαὶ τῆς ae 

xal τῆς ἀιδιότητος, εἰς τὸν ϑεὸν χαὶ οὗτος τὴν αἰτίαν ἀνέπεμψεν; ἀλλὰ 
~ , ~ ‘ Vv > ~ ~ o 

χαὶ τὸ χατηγορεῖν, φησί, τοῦ χόσμου τὸ ᾿ἔστι᾽ σημεῖον τοῦ μὴ οὕτως 
4“. ἐκ ΄ ΄ b>) ~ 4 { ΕἸ Vv o vy αὐτὸν λέγειν γεγονέναι ὡς ἐν τῷ γίνεσϑαι τὸ εἶναι ἔχειν. ὅτι δέ, εἴ που 

‘ 

χ᾽ 

τὸ ἔστι χατηγορεῖ τοῦ χύσμου, διὰ τὴν συνήϑειαν τοῦτο POE ὥσπερ xat 

τὴν ἡμέραν χαὶ τὸν αἰῶνα εἶναι λέγομεν, δῆλον, ἐξ ὧν αὐτὸς ἀχριβολο- 

γούμενος γέγραφε: ““χαὶ τό τε ἦν χαὶ ἔσται χρόνου γεγονότα εἴδη. ἃ δὴ 
> 4 3 > ae 5 Z ae \ > 7 

ov οὐσίαν, οὐχ ὀρϑῶς" λέγομεν γὰρ δή, Qo, 

\ Vv ~ ὯΙ \ Vv , \ ‘ 5" Q~ rea 

χαὶ ἔἐσται, TH GF TO ἔστι μόνον χατὰ τὸν ἀληϑῇ λόγον ν 

ἣν τό τε ἔσται περὶ τὴν ἐν χρόνῳ γένεσιν ἰοῦσαν πρέπ 
) >. \ ~ héyecDar”. ἀΐδιον δὲ οὐσίαν ὅτι τὴν dag χαὶ ὄντως οὖσαν χαλεῖ, πρό- 

δηλον χαὶ ἐξ ὧν περὶ τοῦ παραδείγματος εἶπε “᾿χαϑάπερ οὖν αὐτὸ τυγχά- 
Sant > 

vet ζῷον ἀίδιον av’. 

Tse πρὸς τὸν ᾿Αλέξανδρον εἶχον λέγειν αἰδούμενος μὲν τὸν ἀνδρα 
χαὶ χάριτας ὀφείλων αὐτῷ, νομίζων δὲ χαὶ αὐτῷ φίλον εἶναι τὸ -τὴν ἀλή- 
ϑειαν προτιμᾶν. ὁ δὲ ᾿Αριστοτέλης. ὡς εἶπον, χαὶ τὸ φαινόμενον ἐν τοῖς 

‘ i ? T ‘ 
‘ ὮΝ - 5 4 

λόγοις, εἰ διαφωνεῖ πρὸς τὴν ἀλήϑειαν, Cee προϑέμ UsvosS πρὸς τοὺς γε- 
νητὸν ὡς ἀπὸ χρόνου χαὶ ἄφϑαρτον λέγοντας τὸν χόσμον 
ἐχ τῆς ἐπαγωγῆς “πάντα γάρ, φησί, τὰ γινόμενα χαὶ φϑειρόμενα φαίνε- 

2) , ΄ \ Sard, \ > NN se Tat. χαίτοι, ef χρή ποτε χωρὶς αἰτίας xat ἀποδείξεως τιϑέ 
> ae ~ Ge? σ 3. δ ~ 3 Pia ΄ - ΄ φν = ee) ee 

Exsiva ὕετέον, ὅσα ἐπὶ πολλῶν ἡ πάντων ὁρῶμεν ὑπάρχοντα, περὶ ὃξ τὸ 

νῦν ζητούμενον τὸ ἐναντίον τούτου συμβαίνει. εἴπεο πάντα τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς 
+ - - ‘4 - ὶ ral 7 e ia) ey em χρόνου γινομενα χαι φϑειρόμενα φαίνεται. 

PY ν ἣΝ > ~ ~ v 

γ. 279621 Ετι δὲ τὸ uy ἔχον ἀργὴν τοῦ ὡδὶ ἔγειν ἕως τοῦ οὔτε " het | ΓΛ 
5 " 

i 

΄» ~ 

Actéas ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς, ὅτι τὸ an ἀρχῆς χρόνου γεγονὸς ἀδύνατον 
ἄφϑαρτον εἶναι, τὸ αὐτὸ χαὶ δι’ ἄλλης ἐφόδου δείχνυσιν. ὑπαντᾷ δὲ πρὸς 
« ΄ Vv , δ᾽ vs 

ὑπόϑεσιν τὴν λέγουσαν ἔχ τινων γεγονέναι τὸν χόσμον, ἃ πρότερον GAA 
»ν e ΄ , 4 , 

ἔχοντα, διάϑεσιν μετέβαλεν εἰς τόνδε τὸν χόσυον, χαὶ προλαμβάνει τῆς 
\ ‘ 

ἀποδείξεως ἀξίωμα τὸ λέγον, ὅτι τὸ wy ἔχον ἀρχὴν χαὶ δύναμιν τοῦ με- 
‘ 

Hb 

5 

10 

20 

τῷ 25 

30 

40 

45 

ἀφϑασίας A 3 αὑτοῦ E?: αὐτοῦ ADE 4 ἀφϑασίας A 5 ὃ ᾿Δριστοτέλης A 

ἀνέπεμψε Ac 10 τοῦ] to τοῦ E: corr. E? 12 γέγραφε] Tim. 37 e 13 λαμ- 

βάνομεν Ὁ δή om. D = ἔστι (pr.)] seq. ras. 1 litt. E post μόνον del. οὐ E? 

τὴν] corr. ex τῆς E? εἶπε] Tim. 37 ἃ 23 λέγειν comp. A 25 

om. D 27 ἐναντίον E?: τ = τούτῳ D 29 οὔτ᾽ Ec 32 ἄφϑατον Ὁ 

δεί 
᾿ 

χνυσι E: corr. E? πρὸς] πρὸς τὴν Ec 
: 

τι 
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‘ 

μεταβάλλει, ahh οὕτως 135b 
ἔχον ὡς ἀδύνατον ἄλλως | ἔχειν τὸν ἅπαντα αἰῶνα, τοῦτο ἀδύνατον με- 1368 

“Δ 

ταβάλλειν εἴς τι, ὥστε δυνάμει εἶναι τοῦτο, εἰς ὃ 

ταβάλλειν: εἰ γὰρ μεταβάλλοι, πάντως ἐνυπάρχει τις αὐτῷ δύναμις, δι᾽ ἣν ταὶ \AE Ee if ρ μετ αχλλοι. π (Ws, SVU ρχ ς ι μὲς, fig 

δύναται χαὶ ἄλλως ἔχειν: ἐν πᾶσι γὰρ τοῖς μεταβάλλουσιν ἢ δύναμις ἥτοι 

σι τὸ δυνάμει πρὸ τοῦ τ μα ἐστᾷ τοῦτο προλαβὼν χρῆται αὐτῷ ἐπὶ τοῦ 6 
΄ » "» ~ ’ ΄ 

χύσμου. εἰ γὰρ ax ἀρχῆς τινος χρόνου ἐγένετο χαὶ συνέστη ὃ χύσμος 
v > , ~ ΄ ᾿ > 
EX τινων, οἷον φέρε τῶν agen by, ἄλλως πρότερον ἐχόντων, εἰ wey ἀεὶ 

Ὕ > ΄ ΄ > nv 

οὕτως ἐχόντων. ὡς εἶχον πρότερον, χαὶ ἀδυνάτων ἄλλως ἔχειν, οὐχ ἂν 

αὐτῶν. ὃ χύσμος μὴ μεταβαλλόντων ἐχείνων ἀπὸ τῆς πρυτέρας 10 
΄ ~ - art ΄ αἱ , ΄ wv ‘ 

10 ἑαυτῶν ἕξεως: εἰ δὲ shih a χύσμος. ὥσπερ ἢ ὑπόϑεσις ἔχει. χαὶ τὸ 
> , ae ΄ -“ Te. \ \ 2+ > y > ᾿ 
ἀντιχείμενον τῷ ἡγουμένῳ ἀληϑές, ὅτι ἀνάγχη χαὶ τὰ ἐξ ὧν ἔστι δυνατὰ 

wes v , o τ“ 

εἶναι ἄλλως 2 χαὶ μὴ ἀεὶ οὕτως ἔχειν, ὡς ἐξ aps εἶχεν. ὥστε ὃια- 

ἕνα πρότερον συστήσεται. εἰ ὃὲ ταῦτά ἐστι τὰ συστάντα, ἅπερ dta- 1 

λελυμόνα χατ᾽ ἐνέργειαν ἦν, χαὶ δύναμιν εἶχε. τοῦ μὴ ἀεὶ ὁμοίως ἔχειν, 
‘ 

15 δῆλον. ὅτι χαὶ μετὰ τὴν σύστασιν οὐχ ἀπώλεσε τὸ πεφυχέναι χαὶ διαλελυ- 
5 ‘ 4 a7 ν ~ ‘ 

μένα ὑφεστάναι χαὶ THY δύναμιν ἔχειν τοῦ μὴ ἀεὶ ὁμοίως διαχεῖσϑαι, 

ὶ ὥστε χαὶ συνεστῶτα διαλυϑήσεται, χαὶ οὐχ ἔσται το Ὁ ὃ χόσμος, 20 

εἴπερ γενητὸς ὑπετέϑη, ἀλλὰ eee es εἰς ἐχεῖνα, ἐξ ὧν συνέ ἔστη, χαὶ 

οὐχ ἅπαξ τοῦτο μόνον οὐδὲ ὃίς- διὰ τί yap, εἴπερ ἐξ ὧν ἔστιν ἀγένητ 
90 ὑπόχειται, πάντως δέ, ὅτι χαὶ ἄφϑαρτα; ἀλλὰ ἀπειράχις ἢ οὕτως ἔσχεν ἣ 

δυνατὸν ἣν ἄλλως ἔχειν. εἰ ὃὲ τοῦτο, οὐχ ἂν εἴη ἄφϑαρτος" οὐδὲ γὰρ τὸ 36 

υξταβάλλον χαὶ γενόμενον ἐχ τ omens ἐχόντων ποτὲ οἷόν te ἄφϑαρτον 

iva τῷ μένειν ἐν ἐχείνοις, ἐξ ὧν ἐγένετό te xal ἔστι, thy δύναμιν τοῦ 

οὕτως ἔχειν, ὡς εἶχε χαὶ τ τοῦ γενέσϑαι" οὐ IC σὺν τῷ ἀποβαλλειν 
) )- 

= 
5 

5 
εν 
Ψ νέργειαν ἐχείνως ἔχειν ἀποβέβληχε χαὶ τὴν δύναμιν τοῦ οὕτως 30 bo σι a o- x R a 

» a 

ἔχειν, ὡς πρόσϑεν εἶχεν. ὥστε τὴν ὅλην ἀγωγὴν τοῦ λόγου τοιαύτην 

εἶναι" εἰ γενητός ἐστιν ἀπὸ χρόνου ὁ χόσμος, τὰ ἐξ ὧν συνίσταται μετα- 
lay . v ΄ >) ἣ x“ St 9 at ~ ἣν * 

βλητὴν ἔχει φύσιν: οὐ γὰρ ἂν μετέβαλεν εἰς αὐτόν" εἰ δὲ τοῦτο, οὐχ ἂν 
εἴη ἄφϑαρτος" ἀναχάμπτει γὰρ εἰς ἐχεῖνα πάλιν. ef 63 ἄφϑαρτος ὃ χό- 

80 Guos, οὐχ ἐξ ἄλλως ἐχόντων πρότερον συνίσταται" εἰ 6& τοῦτο, οὐχ ἂν 35 
ei 4 

εἴη γενητός. ὥστε ἀδύνατον ἅμα ἀετὸν; ἀπὸ χρόνου ἊΣ ἄφϑαρτον εἶναι. 
Δύναται, φησὶν ᾿Αλέξανδρος, τὸ οὔτε εἰ ἄλλως ἔσχε ποτὲ οὔτε 

> 
er S. δυνατὸν ἄλλως ἔχειν εἰρηχέναι τὸ μὲν ὡς ἴσον τῷ οὔτε εἰ γενό- 

2 ἀδύνατον AE*b: οὐ δυνατὸν CD: δυνατὸν E 3 μεταβάλλει CE: corr. E! 

ἐνυπάρχειν E: corr. ΕΞ αὐτὸ E 5 ἐστί] seq. ras. 1 litt. E 7 ἀλλ᾽ ὡς E: 

corr. E? 8 ἀδυνάτως in ras. EB? 9 6 χόσμος ἐξ αὐτῶν A 11 δυνατὸν D 

12 ws] ὡς χαὶ A 15 ἀπώλεσεν E, sed corr. 16 det] δεῖν A 11 ἔστιν 

Ke 19 διὰ τί γάρ, εἴπερ] εἰ yap e(b) ἐξ] τὰ ἐξ De 20 δέ] δῆλον ς 
21 ἦν Ab: om. DEc οὐδὲ seripsi: οὔτε ADEc 23 τῷ] corr. ex to E? 

ἔστι] ἔχει E*e 24 εἶχεν E: corr. ἘΠ ἀποβαλεῖν A 21. 28 μεταβλητὸν 
" 

De 28 μεταβα A 29 εἰς A: om. DEbe 32 δύναται] δύναται δέ E%e 

τὸ om. ¢ εἰ add. E? ἔσχε ADE (ut Arist. codd. LM): εἶχε Arist. vulg. 
οὔτε (alt.) add. KE? 
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wevoyv πρότερον ἐφϑάρη. τὸ δὲ τῷ οὔτε εἰ ἐφϑάρη υὲν ἤδη πρότερον. 1360 ΣΕ, a TO ρ φ ry ss ‘ = ΩΝ τῶν WM yobs he earl NHS ee 5 
Ὑ ~ i ~ ~ 2 > ΄ Ύ 

) ἔχει τοῦ φϑαρῆναι τῷ τὰ ἐ t ~ ’ 

ὧν γέγονεν εἰναι τῆς φύσεως 40 [Ὁ] ς - R Ὡ - — Qo, ὍΝ Ἢ 

Sor ty pan NIA J \ > ADEE > . = 5 ΡΣ | ae ἜΞ ΤῸ, ΣΕ ae ~ 

OTt OE, φησιν έ ξΞτανόρης, χαι οὕτως εἰς TO προχξιμξνὴν ξπιχειρη- 
2 vs Ἢ ~ \ ws 

lov ἀδύνατον ἄλλως ἔχειν, τὸ δυνατὸν ἄλλως ἔχειν οὐχ 
> 

5 Gat. εὸ τὸ at 
\ se - Μ > 

ne ἐν τῷ χύσμῳ δυνατὸν ἄλλως ἔχειν, εἴπερ ἐκ προηγησα- 45 
΄ 

“Ee RQ. 

= [Ὁ = Φ — 
. 

a oO 

ἔνης δυνάμεως γέγονε τῶν δυναμένων χαὶ ἄλλως ἔχειν. ἔτι | tH ἐξ 136d 
ε ΄ > ΄ o “᾿ ./s > “" > 2/5 wale 9 

ὧν γέγονεν 6 χόσμος, εἰ δ να ὅλως, ἡ ἀίδια ἦν 7 οὐχ ἀΐδια: GAN εἰ 
ὙΥΝ ‘ > ΄ Μ > “y v7 

μὲν ἀίδια χαὶ ast ὡσαύτως ἔχοντα, οὐχ ἐδύνατο μεταβάλλειν, ὥστε οὐχ 
ε - S's \ ΕῚ »» δ᾽ “ὦ ‘ 

10 dv ὁ χόσμος ἐξ αὐτῶν ἐγένετο μὴ πρότερον ὧν ἐξ αὐτῶν: εἰ δὲ μὴ 
ss , 5» ,~ , al ~ > 5 

ἀΐδια, xat αὐτὰ ἐχ μεταβολῆς τινων γέγονεν" εἰ GE τοῦτο, οἷά τέ ἐστι με- 5 
, ΄ > > ὟΣ ἊΝ » ᾿] [4 ‘ 4 , 5 

ταβάλλειν πάλιν εἰς ἐχεῖνα, ἐξ ὧν γέγονεν: ἐξ ἐναντίων γὰρ χαὶ εἰς ἐναν- 
, ΄ ‘ ἬἭὝ Cc = αϑ 2¢ ΄ 5 ld = { “ἐξ nn 

τία αἵ μεταβολαί: εἰ οὖν φϑαρτὰ τὰ ἐξ ὧν ὁ χόσμος, φϑαρτὸς ἂν εἴη χαὶ 
‘ 

» 5» , 

αὐτός. 

15 Ταῦτα, ὡς εἶπον, συνήχϑη πρὸς τοὺς λέγοντας éx προὐπαρχόντων 
~ 5 5 ~ ΄ , ΄ a 

τινῶν ἀπ’ ἀρχῆς τινος χρόνου γεγονέναι τὸν χύσμον, ὡς ἐδόχει λέγειν ὃ τὸ 
΄ ~ _~ ΄ ’ὔ 

[Πλάτων ἐχ τῶν πλημμελῶς διαχειμένων πρότερον στοιχείων οὔτε χατὰ 
-- ’ Ἁ v ‘ ld >] , ~ 

χρόνον προὐπάρχειν τὸ πλημμελὲς λέγων, εἴπερ τὸν χρόνον μετ᾽ οὐρανοῦ 
΄ ΄ v ) ro. ΕῚ ΄ ΄ - 344 

γεγονέναι φησίν, οὔτε χαϑ αὑτὸ νομίζων αὐτό mote ὑποστῆναι, ἀλλ, ἱ ed ’ ‘ i 9 , 
σ b ~ ~ vn Vv ~ l4 τι ΄ > ~ ~ , = 

20 ὥσπερ ἐν τῷ []ολιτιχκῷ ἤδη ὄντος τοῦ χόσμου ἀποστήσας αὐτοῦ τῷ λόγῳ 16 
Ἁ na ἮΝ Ὗ es 5 ΄ ΄ >] , or 4 ΕῚ 

τὸν 8. ιουργὸν εἰς αταςιᾶὰν αὐτὸν υποφξερόμξνὴν ἐθεάσατο, OUTWS χαι προ 

τοῦ τὴν δημιουργικὴν ἐλλάμψαι τάξιν ὁποία τις ἦν ἢ σωματιχὴ φύσις, 
jy, 0 χρῷ , es ee v Ἃ ayes \ ἡ α 

xa ὑπόϑεσίν τις βουλόμενος μαϑεῖν ἄταχτον dv αὐτὴν χαὶ πλημμελῇ 
, , la ΄ { ) (2 ~ 7% , - ΄ 

ἐθεάσατο. εἰ δέ τις, ὡς οἱ ual ἡμᾶς βούλονται σοφοί, μὴ προὐπάρχειν 20 
ξ Ne Gat ΄ δ err ΕΝ ΦΚΕΥ ΕΝ σῷ - e ey Oh eves Sean 25 λέγων τὰ ἐξ ὧν ὃ χόσμος συνέστηχε γενητὸν ὅμως αὐτὸν ὑπόϑοιτο χατὰ 

, 3 Vv . , , 5 ” 

χρύνον, οὐχ ἔχει ae αἰτίαν, δι᾿ ἣν τότε. γέγονεν, ἀλλὰ μὴ πρότερον 7, 

ὕστερον: τὰ μὲν ie ἐχ μεταβολῆς γινόμενα χαὶ αὐτὰ πάλιν εἰς ἄλλα us- 
τῷ ὧν 

ayy ν οὗ ΄ ~ ‘ ΄ 

le αἴτιον ἔχει τὸν εἱρμὸν τῶν τε προηγησαμένων χαὶ ἑπομένων : 
Μ 

" 

- κὰν = Us aye ~ ‘ v ze ake ΓΝ - δ 

TOU TOTES γένε ἔσϑαι. τα OS EX TOV .η OVTOS ἀδύνατον ξχξιν τὴν τῆς ATLAS 
+e 

30 ty ΣΝ 

Ὄ τῷ - to] i co bo < oO E tives βοήϑειαν ἐπιχειροῦσι φέρειν ἕως τοῦ ἐν 30 f ΐ : 
δὲ τοῖς διαγράμμασιν οὐδὲν τῷ χρόνῳ χεχώρισται. 

Δοηχεῖ μὲν πρὸς Ξενο χράτην μάλιστα χαὶ τοὺς [ἰλατωνιχοὺς ὃ λόγος 
, Te es ΄ hp 

τείνειν, διότι ἐξ ἀτάχτου χαὶ meee γεγονέναι τὸν χόσμον φασί, τοῦ 85 

1 εἰ om. E ie pet E, sed corr. 2 φϑαρεῖναι E, sed corr. deinde add. 

τῷ mg. ΕΞ γονεν] seq. ras. 8 litt. E 9 καὶ ἀεὶ] bis A ὥστ᾽ D 

11. 12 μεταβαλεῖν τὰ 20 Πολιτιχῷ] 372 6 sq. 22 τὴν om. ὁ ὁποῖον 
E: corr. E? 24 ἀντίρρησις πρὸς δόξαν χριστιανιχὴν thy ἦρχϑαι ἐξ οὐχ ὄντων τὸ πᾶν 

λέγουσαν mg. A*: Goxet τοὺς χριστιανοὺς λέγειν mg. K? 25 λέγων Ab: λέγειν DE 

αὐτὸν <a A 27 γινόμενα] sic E 29 τοῦ τότε E?: τοῦτό te ADE ἔχειν} 

comp. A, mut. in ἔχει Ὁ1 ἐπιχειροῦσιν ἐπιφέρειν (ut Arist. codd. FH) Ec 

33 Ξενοχράτη E, sed corr. μάλιστα om. D 
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Πλάτωνος εἰπόντος" παραλαβὼν yap ὁ Debs πᾶν, ὅσον ἦν ὁρατόν, “ody 136 

ἡσυχίαν ἄγον, ἀλλὰ χινούμενον πλημμελῶς χαὶ ἀτάχτως, εἰς τάξιν αὐτὸ 
» "» - ΩΣ »’ ”) ᾽ν τς ᾿ a 4 ‘ 

ἤγαγεν ἐχ τῆς ἀταξίας. οὗτοι οὖν γενητὸν xal ἄφϑαρτον λέγοντες τὸν 
χύσμον τὴν γένεσιν οὐχ ὡς ἀπὸ χρόνου φασὶ δεῖν ἀχούειν, ἀλλ᾿ ἐξ ὑποϑέ- 40 ' 9) ᾽ 

΄ 

5 σεως εἰρημένην διδασχαλίας χάριν τῆς τάξεως τῶν ἐν αὐτῷ προτέρων τε 

χαὶ συνϑετωτέρων. ἐπειδὴ γὰρ τῶν ἐν τῷ χόσμῳ τὰ μὲν στοιχεῖά ἐστι, 

ὰ δὲ ἐχ τῶν στοιχείων, οὐχ ἦν ῥάδιον Ἰνῶναι τὴν τούτων διαφοράν, χαὶ 
πως ἐχ τῶν ἁπλουστέρων γίνεται τὰ σύνϑετα, τὸν μὴ ἀναλύσαντα τῇ ἐπι- 45 

νοίᾳ. τὰ σύνϑετα εἰς τὰ ἁπλᾶ χαὶ σχοποῦντα, πῶς, εἰ τὰ ἁπλᾶ xa αὑτὰ 

τ 
σ 
0 

10 ἦν, ἐξ ἀρχῆς dx αὐϊτῶν dy ἐγε εγόνει τὰ σύνϑετα, ὥσπερ ἐπὶ τῶν δια- 1518 

Ἰραμμάτων οἱ μαϑηματιχοὶ τὴν φύσιν αὐτῶν ζητοῦντες τὰ σύνϑετα εἰς τὰ 
ἁπλᾶ ἀναλύουσι, χαὶ ὅπως ἐξ ἐχείνων ἐγένετο ἄν, εἴπερ ἐξ ἀρχῆς ἐγίνετο, 

σχοποῦσιν. οἷον ὅτι τὸ τρίγωνον ἐχ FY, εὐθειῶν χατὰ γωνίας συντιϑεμέ- 5 

νων, ὃ δὲ χύβος ἐκ τετραγώνων ἕξ χατὰ γωνίας χαὶ γραμμὰς ἀλλ᾽ οὐχὶ 

15 χατὰ τὰ ἐπίπεδα συντιϑεμένων. ΕἼΤΕ δὲ χαὶ τοῖς ἄλλοις φυσιχοῖς τοῖς 

γενητὸν χαὶ ἄφϑαρτον δοχοῦσι λέγειν τὸν χόσμον, ὅσοι ἐξ ἑνὸς ἢ δυεῖν ἢ 

τεσσάρων στοιχείων τ προῦπαρχόντων αὐτὸν λέγουσι γεγονέναι, προσήχει τὴν 10 
/ 

ΑἿ ‘ ΄ ΄ an al 37 

Li εσιν οὕτως ἐξηγεῖσϑαι. ὡς Alvis χαὶ γὰρ ot λέγοντες ὕδωρ ἣ ἀέρα 
L4 ΄ 3 5,7 

ἢ πῦρ ἢ τὰ τέσσαρα τὴν ἀρχὴν τὰ νῦν φαινόμενα σύνϑετα ἀναλύσαντες 

90 ὡς ἁπλούστατα ταῦτα προὐποτίϑενται χαὶ ὅπως ἐξ αὐτῶν γίνεται τὰ σύν- 

ϑετα σχοποῦντες, εἰ χαὶ ἐξ ἀρχῆς τινος χρονιχῆς ὃ χύόσμος ἐγίνετο, οὕτως 15 

ἂν γίνεσθαί ae. δὲ ᾿Αριστοτέλης οὔ φησι χαλῶς αὐτοὺς ἐξηγεῖσϑαι 

τὸ γενητόν" οὐδὲ γὰρ es ἀπὸ τῶν μαϑημάτων παράδειγμα προσήχειν αὖ- 

τοῖς. ὃ μὲν {ao μαϑηματιχὸς εἰς τὰ ἐνυπάρχοντα καὶ ἀεὶ συνόντα τοῖς 
ὮΝ ΄ 3 \ 7 \ Pe > ~ a a QF 

OLAYOAUUAGLY AVAAVEL, TO TPLYWvov εἰς TPES EV oder ιας χαὶ τὸν χύβον εἰς ἐς 20 
\ 

τῷ σι 

τετράγωνα, ἅπερ ἀεὶ συνυπάρχε! αὐτοῖς οὐ δεόμενα μεταβολῆς τινος πρὸς 

τὸ ἐξ αὐτῶν γενέσϑαι τὸ σύνϑετον, ἀλλ οὐδὲ ὡς προὐπαάρχοντα ταῦτ 
λαμβάνειν ἀνάγχη: ἔνϑα δέ, φησί, τὰ λαμβανόμενα εἰς γένεσίν τινος ἀδύ- 

Τὰ leg bl = > i“ ne Ἁ 3 Lan ~ ΕΝ / = \ » 

νατον ἅμα ὄντα ἐχείνῳ σώζειν τὴν ἀπόδοσιν τῆς γενέσεως, ἀλλὰ τὰ μὲν 30 

R 

f Ἁ led 4 »: Χ id 0, Vv A wv 5 , 

30 πρότερα, τὰ δὲ ὕστερά ἐστι ual ὑπεναντίως ἔχοντα πρὸς ἄλληλα, οὔχετι 

σώζει τὴν ἐξ ὑποθέσεως γένεσιν, ὡς ἐπὶ τῶν DEN ρα απο οὗτοι δὲ ἐξ 
ἀτάχτων τεταγμένα λέγουσι γενέσϑαι, ἅμα δὲ τὸ αὐτὸ ἄταχτον εἶναι χαὶ 

τεταγμένον ἀδύνατον: ὥστε ἀνάγχη γένεσιν τῷ ὄντι εἶναι χαὶ χρόνον, ὥστε 30 

1 εἰπόντος] Tim. 30a 2 ἄγον] corr. ex ἄγων A 2. ὃ éx τῆς ἀταξίας εἰς τάξιν 

αὐτὸ ἤγαγεν Ὁ 4 φασὶ] φησὶ comp. A 5 τε om. A 7 τούτου E: corr. E? 

8 τὸν --- σύνϑετα (9) om. E: tov μὴ ἐπινοίᾳ ἀναλύοντα τὰ σύνθετα Ee τὸν Ab: om. 

CD 9 σχοποῦντα, πῶς] σιωποῦντα, ἘΠ: λέγοντα ἘΠ: ζητοῦντα πῶς ὁ εἰ τὰ] corr. 

ex εἶτα E? 10 ἀπ᾽ αὐτῶν] supraser. ΟἹ: ἁπάντων A 12 ἀναλύουσι] seq. ras. 1 

litt. E ἐγίνετο ACD: ἐγένετο Ec 14 οὐχὶ] οὐ C: οὐχ ws ἢ 15 ta om. CD 

ἐπίπεδον CD 16 ὃυοῖν DE 21 εἰ χαὶ Ὁ: χαὶ AE: καὶ ef E’c: et si Ὁ 

χρονιχκοῦ A ἐγένετο c 23 τὸ γενητόν Ὁ: τὸ γεννητόν A: τὸ νητόν E: τὸ ῥητόν 

Ἐ2: τὴν γένεσιν postea K*,c 26 συνυπάρχει D: corr. ex συνυπάρχειν E?: συνυπάρ- 

χουσιν A 28 Evia] ἐνθάδε E*c 29 ἀπόδωσιν E: corr. E? 30 ἄλληλα Ab: 

ἄλληλα ὄντα DE 33 εἶναι τῷ ὄντι Ὁ nai] χατὰ ἐς 



SIMPLICII IN L. DE CAELO I 10 [Arist. p. 27932] 305 

τὰ μὲν προὐπάρχειν τῷ χρόνῳ, τὰ δὲ wet ἐχεῖνα ἐπισυνίστασ)αι. ἐν δὲ 137A 
~ ΄ 5 -" , ~ , ΄ ~ ~ ~ 

τοῖς διαγράμμασιν ob προὐπάρχουσι τῷ. χρόνῳ ai τρεῖς εὐϑεῖαι τοῦ τριγώ- 

νου. ὥσπερ οὖν οὐχ ἄν τις εἴποι xa’ ὑπόϑεσιν προὐπάρχειν τὴν ule 
& τοὺς λίϑους χαὶ 

- 

ὑπ 

τῆς κυήσεως χαὶ τὴν χύησιν. τῆς ἀποτέξεως οὐδ ἃ ξύλα 35 
= ~ ΕΣ) > \ ~ v +. ΄ \ a .\ ~ 5 ΕΣ " ΄ 

ς Olxlac, ἀλλὰ τῷ οντι ἀρὰς ΠΡΆΣΕΙ χαὶ οἷά τοῦτο OLX GY τις ἐς VTO- i 
ϑέσεως λέγοι τὴν τοιαύτην γένεσιν, ἀλλὰ γένεσιν ὄντως χαὶ χρόνον διορί- 
ζοντα τὰ προὐπάρχοντα χαὶ τὰ ὕστερον ἐπιγινόμενα, οὕτως 7 τοῦ χόύσμου 40 

\ ΄ Ε »» ες Ts y > a rae ~ , » 

ie εσις οὐχ ἂν ἐξ ὑποθέσεως εἴη, εἰ προὔύπάρχοι τοῦ χύσμου τὸ ἄταχτον 
S » ~ 3 ) αἱ wh δύναται συνυπάρχειν αὐτῷ, ἀλλ᾽ ἀνάγχη tis ἀταξίας ἀναιρεθείσης 

> ἊΝ 

10 ae τὴν τάξιν. ἐπὶ δὲ τῶν μαϑημάτων, χἂν ἀδύνατον τὸ yéveouw i ] it ἢ 
a Ἁ \ εἶναι σχημάτων, ἀλλὰ διὰ τὸ BTL εῦ ἀεὶ τὰ ἁπλᾶ τοῖς σὺν 

πρὸς ὑπόϑεσιν οὔχ ἐστιν ἀδύνατον ἣ γένεσις. χαί μοι θαυμάζειν ἔπεισι 4 
πὸ ἢ > ΄ . ͵ ~ ΄ ne 

thy tod ᾿Αριστοτέλους ἀγχίνοιαν μηδὲ | τὰς τοιαύτας τῶν πραγμάτων 137b 

διαφορὰς ἀνεπιστάτους χαταλιμπάνουσαν- πλὴν ὁ [ἰλάτων δρισάμενος, τί 
\ , : , 39 754 ‘ + ἥν 

15 λέγει τὸ γινόμενον. ὅτι τὸ ἐν τῷ γίνεσθαι χαὶ ἀπόλλυσϑαι τὸ εἶναι ἔχον, 
> Vv ~ ~ ,ὔ me: 6 , x \ 

ὄντως δὲ οὐδέποτε ὄν, χαὶ τοῦτο τῷ χόσμῳ λέγων ὑπάρχειν διὰ τὴν σω- 5 
> 4 i Ἐν > \ = x \ 5 Ἁ 

lag προς TO Yevqtoy αὑτὴν se ματιχὴν © σιν, οὐ δεῖται τῆς εἰρημένης Borde 

χαὶ ἄφϑαρτον ya ol yap ταύτης δεόμενοι ἐξ 
΄ ε ’ὔ / ¢ 5 ἃ 

UTOVEDEWS μὲν, ὡς ATO 

χρόνου δέ τινος. τὴν γένεσιν ὑποτίϑενται, αὐτὸς ὃὲξ ἄλλο γενέσεως εἶδος 
~> ~ “ ΄ > wa) ΝᾺ 

90 ἐνεϊὸε τῷ χόσμῳ, ᾧ TO ao —— οὐ Pole: ται συνυπάρχειν. ἐπειδὴ ὃξ 10 

χαὶ Πλάτων χαὶ ᾿Εμπεδοχλῇς χαὶ ᾿Αναξαγόρας χαὶ οἱ ἄλλοι φυσιχοὶ τὴν 
τῶν συνθέτων ἀπὸ τῶν ἁπλῶν γένεσιν χατὰ τὸν ἐξ ὑποϑέσεως τοῦτον 

τρύπον πον παραδιδόντες ἀπὸ τῶν νῦν ὁρωμένων τὴν ἀνάλυσιν ποιού- 
\ \ Ν᾿ oc ~ \ " 2 ἌΣ ΄ - 7 Ore »» ~ Sy Ss 

WEVOL τὴν ἐπὶ τὰ ἁπλᾶ χαὶ THY ἐκ THY ἁπλῶν σύνϑεσιν ἐξιστοροῦντες, ὡσεὶ 15 

or wy 
Reena ~ ΄ Moy. ΄ὔ \ , ΄ ΄ > 

25 nal TPOUTTPYov τῷ χρόνῳ τὰ ἐξ ὧν γίνεται τὰ γινόμενα, ρητέον, οἶμαι, πρὸ 
΄ Vv σ ς ἊΣ μ. \ Ἃ Ὁ» I~ 

τὴν Expisrs οτέλους EVOTUGLY, ότι Ἢ μὲν οιἰαφορὰ YGAWS ATOOSOOTAL τῶν TE τ 
εἰς ἐπί Qe , a , 2 © \ ——— \ aS Be ao 

δυναμένων ἐξ ὑποϑέσεως μόνης λαμβάνεσθαι χαὶ τῶν μὴ δυναμένων. ὅτι, 
7 > , \ \ 5 > c 4 > Ἃ 

δεν otc υὲν συνυ παρχϑξ' Get τὰ ἐξ ὧν ἡ γένεσις λέγεται. εν τούτοις χὰν 20 

ἀεί ἐστι δυνατὸν ἐξ ὑποϑέσεως λαμβάνειν τὴν τῶν ἁπλουστέρων προὶ 

ὶ 

ταρξιν 

‘ 

30 χα Thy χρονιχὴν γένεσιν, ἐν οἷς δὲ μὴ δύναται συνυπάρχειν τὰ ἐξ ὧν ἢ 

ἡἹένεσις τοῖς γινομένοις, ἀλλὰ χα th, χει πρὸς αὐτά. ἐν τούτοις TH 
, - ΄ ΟῚ , \ > - 

χρόνῳ προὐπάρχειν ἀνάγχη τὰ γεσις. OL ἐστι γένεσις ὄντως 2% 
“ \ , 3}? > Σὲ « QZ ΄ ~ a ΡΣ 

αὐτὴ χατὰ YPOovoy, αλλ οὐχ ἐξ ὑποϑέσεως γξνεσις. TAUTH μὲν οὖν χαλῶς 

2 προυπάρχει A 4 χύησιν)] χίνησιν E ἀποτάξεως A, sed corr. 5 προῦπάρ- 

yew ὃ τὶς] corr. ex tt E? 6 ἀλλὰ γένεσιν ὄντως] ὄντως E: ἀλλὰ γένεσιν 

φυσιχὴν E%e χαὶ] χατὰ ς 7 ὕστερα A 8 mpovnap A 11 ἀλλὰ om, 

Ee 12 xpos] ἀλλὰ πρὸς c ἀδύνατος Ec 14 ἀνεπιστάτως A δρι- 

σάμενος) Tim. 28 a—b 15 Aéyet] A corr. ex ἡ E! 16 ὄντος. E: corr. E? 

17 οὐ δεῖται AE?: οὐ δεῖ Εἰ: om. Ὁ 20 τῷ χόσμῳ AE*b: τὸν χόσμον DE 

21 xat οἱ] οἱ E: corr. E? 25 νῦν om. ¢ ἀνάλυσιν DEb: ἀναχώρησιν A 

24 ἐξυστοροῦντες E, sed corr. 25 προυπῆρχεν A 26 te om. ¢ 27 ὃυνα- 

μένων (pr.)| δυνάμεων E: corr. Τὰ 28 συνυπάρχειν E χἂν] utique Ὁ: χαὶ ὁ 91 γι- 

νομένοις} sic E ἔχει Ab: ἔχειν DE 32 ἐστι] seq. ras. 1 litt. E 33 αὐτὴ A 

Comment. Arist. VII Simpl. de Caelo. 20 
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΄ 
! 

\ ‘ 
O& χαὶϊὶ at oO 

~ ~ > , " -““» ~ 

τῶν φυσιχῶν ἄρχαϊ, οἵον τὸ ὕδωρ 137> 
» 

ι 
» 
- 
> 

5 ~ - , 

εἰρῆσθαι νομιστέον. υὔποτ 
΄ 34 ~ as 

ὃ ἀὴρ ἣ τὰ τέσσαρα στοιχεῖα, preg ἀεὶ τοῖς ἐξ αὐτῶν συν- 

χλ 
᾿ς ΨΊ 

( ΄ a ) ~ sa vss ΄ ε ΄ ΄ > ee 

τιϑεμένοις; 6 γοῦν ᾿Εμπεδοχλῇῆς, οὐδὲν ἄλλο, φησίν, 7 γένεσίς ἐστι χαὶ 20 
ἢ φϑορά, 

“ ~~ [Δ , [ 

ὃ ἀλλὰ μόνον μῖξίς τε διαάλλαξίς te μιγέντων. 
\ ΄ vs 4 ἊΝ ‘ 5 ΕΝ C , ~ arn al ~ 37 Ἃ ~ 

χαὶ ot ἄλλοι GE φυσιχοὶ οὐχὶ φϑαρέντος tod ὕδατος 7% τοῦ ἀέρος ἢ τοῦ 
ΠῚ Ἄς ‘ ΄ ΄ 555} 5 , ~ ςη-" by 

μεταζὺ γενέσθαι τὸν χώσμὴν Φασιν. αλλ). ἐνυπαρχόντων τῶν ἀπλὼν ἐς 

αὐτῶν γίνεσϑαι τὰ σύνθετα χαὶ εἰς αὐτὰ ἀναλύεσϑαι. Gomep zat ᾿Αριστο- 35 

τέλης αὐτὸς ἐν τῷ χόσμῳ τὰ τέσσαρα στοιχεῖα ϑεωρῶν χαὶ πρὸ τούτων 

10 τὸ ἄποιον σῶμα χαὶ τὰς ποιότητας χαὶ ἔτι πρότερον τὴν ὕλην χαὶ τὸ εἶδος 
χαὶ ἀεὶ τὰ συνθετώτερα ἐχ τῶν προσεχῶς wi laa ad γίνεσϑαι λέγων 

οὐδὲν av, οἶμαι, διεχωλύϑη ἐξ ὑποθέσεως τὴν ἀπὸ χρόνου γένεσιν παρα- 
λαβεῖν: οὐ γὰρ ἂν αὐτὸν διεχώλυσεν ἢ τῶν στοιχείων ἀλλοίωσις καὶ μετα- 40 

βολὴ ἀεὶ πάντων ὄντων ἐν τῷ κόσμῳ λέγειν, ὥσπερ χαὶ λέγει, ὅτι τὸ 

15 ἄποιον σῶμα δεξάμενον τὰς ποιότητας ἐποίησε τὰ τέσσαρα στοιχεῖα, ταῦτα 
δὲ συντεϑέντα ἐποίησε τὰ ζῷα χαὶ τὰ φυτά. ἀλλ᾽ ὁ Πλάτων, φαίη ἄν, 
ἐξ ἀταξίας λέγει γεγονέναι τὸν χόσμον., ἀταξίαν δὲ τῇ τάξει ἘΡΌΣΌΩΝΟ 5 

ἀδύνατον: ὥστε en eee i Mellen le αὖ ΓΝ ληφϑηναι. ἀλλ᾽ 1884 
" 

Mv aby ὡς προῦπα ρείσης, ἀλλ᾽ ὡς ἐνυτ- 
Mi) 

ny Ὡς a ἘΝ ay = S R 

Pm 
oO 
os 3 Φ = Oy * o = 

> 
5 

-6 
= 
o 

20 ἀρχούσης μὲν ἀεὶ τῇ τῆς Ὁ ae a na Ν αὐτῇ τῶν εἰδῶν τῶν 

χρατητιχῶν αὐτῆς στέρησιν, χοσμουμένης δὲ ὑπὸ τῆς δημιουργικῆς εἰδο- ἘΝ 
΄ \ σ \ ΄ ΄ [τὰ ve \ \ \ 

TOULS* χαὶι ahs TO GVELOENY EVUTAO | τῆς ὕλης φύσει XAL χατὰ τὸν ὃ ( 
᾿Αριστοτέλην, χἂν ἀεὶ μετέχῃ τῶν εἰδῶν, οὕτως ual ἣ ἀταξία ἢ ὑλιχὴ 
συνυφέστηχεν αὐτῇ, “dv ἀεὶ τάξεως (μεταλαμβάνῃ κατὰ τὴν δημιουργικὴν 

25 εἰδοποιίαν. ὅτι δὲ ταύτην εἶχε τὴν ἔννοιαν περὶ τῆς ἀταξίας ἐχείνης 6 

Πλάτων ἀεὶ τῇ ὕλῃ συνούσης, τεχμαίρομαι χαὶ dx τῶν ἐν τῷ Πολιτιχῷ 10 
‘ 

> ΄ > ΟῚ , ~ ~ ΄ ΔᾺ > 

γχγεγράμμενῶν. EV OLS ATOGTY SUS τῷ λόγῳ τοῦ X00U.00 TOV Οοἡ κου ργοὸν 

> ΄ rs 5 ΄ 5 ς ΄ >i 3 Load ‘ 

ατάχτως παλιν αὐτὸν ALVOUILEVOV EVEUGATO. λέγει ὁξ EV δχξινοις" ο μὲν 

΄ > 2 3 Μ ΄ > ΄ > 

χυβερνήτης; οιον πηδαλίων OLAKOS ἄφεμένης. εἰς τ  αὐτὴῶῦ περιὼπ Ἵν ἅπε- 

\ QL Qi ΄ ΄ ΄ ΄ ΄ "Ἢ 
80 στη, τὸν GE δὴ χόσμον πάλιν ἀνέστρεφεν εἱμαρμένη τε χαὶ ξύμφυτος ἐπι- 15 

vy S = -ο ως ee > ξ ἫΝ 
{ 44) a VATA e Core a. / \ 

ὕυμία΄. εἶτα προελῦών φησιν. “ὃ GE μεταστρεφόμενος χαὶ 

1 νομιστέον) -στ- e corr. E 3 φησίν] vs. 38 Stein ἐστι) seq. ras. 1 litt. E 

ὃ ptyvevtwy A 6 ἢ tod ἀέρος om. A 7 γίνεσϑαι ὁ 8 αὐτοῦ Ὁ 11 προσε- 
\ 

ae x 9 » t 7 ΥΩ 
χῶς Ab: om. DEe 12 ἄν om. A γένεσιν] yévy A 14 λέγειν] ἀλ, A 

ὅτι om. D 16 cuvtetévta seripsi: συντιϑέντα A: τὰ σύνϑετα DEc: composita Ὁ 

18 xpotindpyousay—pr. ὡς (19) om. D: mg. E? αὐτὴν om. Be 18. 19 ἀλλ᾽ οὐχ ὡς] μὴ 

t 
ὡς Ee 22 ἀνείδεον Ὁ τῆς ὕλης] ὕλῃ D 23 ope οτέλῃ E μετέχει 

E: cor. 1 07 τὸν χόσμον A δημιουργιχὸν A λέγει] Politic. 272 e 

2.) αὑτοῦ 1“: αὐτοῦ ADE περιοπὴν Α 30 πάλιν bide τρεφεν A: ἀνέστρεφεν D: 

ἀνέστρεφεν (v eras.) πάλιν Τὰ τε] πάλιν τε D σύμφυτος E, sed corr. 

31 φησιν] 273 a zat A: om. DEb ξυμβάλλων E: ξυμβάλων Ὁ: ξυμ- 
βαλὼν A 

es " a 



or 

10 

15 

30 
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b ~ ~ > “Ὁ 5 ¢ ~ we ἀρχῆς te χαὶ τελευτῆς ἐναντίαν ὁρμὴν ὁρμῇ, σεισμὸν πολὺν ἐν αὑτῷ 138: 
ποιῶν, ἄλλην αὖ φϑορὰν ζῴων παντοίων ἀπειργάσατο. χαὶ προελϑὼν 
πάλιν: “τούτων δὲ αὐτῷ τὸ σωματοειδὲς τῆς ΕΣ Ὲ αἴτιον τὸ τῆς 
πάλαι ποτὲ φύσεως σύντροφον, ὅτι πολλῆς ἦν μέτοχον ἀταξίας πρὶν ε 
τὸν νῦν χόσμον ἀφιχέσϑαι. παρὰ μὲν γὰρ τοῦ ξυνϑέντος πάντα χαλὰ χέ- 
χτηται, παρὰ δὲ τῆς ἔμπροσϑεν ἕξεως, ὅσα χαλεπὰ χαὶ ἄδιχα ἐν οὐρανῷ 

7} γίνεται, ταῦτα ἐξ ἐχείνης αὐτός τε ἔχει χαὶ τοῖς ζῴοις ἐναπεργάζετα!". 

a bv IIhec Omura το Oars > ων λατωνα ὠσπέερ τὴς στερησξως ὥστε ἐνυπαρχούσης τῆς ἀταξίας χατὰ 
ΕΝ ΄ τ’ Ὁ ΄, . , ints ΤῸ ~ ΄ ΄ ΄ 

οὐδὲν κωλύει χαὶ ἐξ ὑποϑέσεως τὴν γένεσιν εἰρῇσϑαι τοῦ χύσμου. 6 μέν- 
| 4 \ ΄ ΄ ΄ ~ , 

τοι ᾿Αριστοτέλης τὴν γένεσιν χατὰ χρόνον ὑποϑέμενος ὀρϑῶς συνεπεράνατο, 
σ 39 7 <A \ 

οτι GOUVATOVY εἰναι “al γενέσϑαι. 

͵ ed ~ 4 ᾿ ΄ 

ὕειν EWS TOD AAA at =< 2 » —— Q- rang a ς = a ad x < RQ x 2 on 2 an p. 280211 To 68 δ 

Μετὰ τὸ ἀντειπεῖν τοῖς γενητὸν υὲν ἄφϑαρτον δὲ λέγουσι thy χόσωην 
ἱ 1 i ‘ 

μεταβέβηχεν ἐπὶ τοὺς γενητὸν μὲν χαὶ αὐτούς, φϑειρόμενον ὃὲ χαὶ πάλιν 
\ ~ τ ΄ >| .» ~ ΄ > | x ,~ 4.18 , 

γινόμενον ἐναλλὰξ λέγοντας χαὶ τοῦτο διηνεχῶς, ὡς ὐπεδηχλῇς χαὶ ᾿ Ηρά- 
5, Bhs = ‘ Freja ew Nt Ἧι, = > = 

χλειτὸς ἐδόχουν λέγειν χαὶ ὕστερον τῶν Στωιχῶν τινες. τοὺς δὴ το!- 
ta ΑἹ ) Ld \ 5 \ ΄ “"Ὑ7 

ούτους φησὶν ᾿Αριστοτέλης χαὶ αὐτοὺς uy ἽΝ tv φϑαρτὸν τὸν χόύόσμον, ἀλλ 

ἀίδιον μὲν φυλάττειν, ἀλλοίωσιν δὲ αὐτῷ προστιϑέναι υόνην τὴν ορφὴν 
i 

΄ 

μεταβάλλοντας. εἰ γάρ ΄ 
OTL χόσμος 7 av ὕλη εἰδοπεποιηυξνη τε χαὶ 

t i | iy i 
, \ , az . , εν ν »Ἃ 

τεταγμένη. χαὶ τότε δέ, ὅτε λέγουσιν -αὐτὸν ἐφϑάρϑαι, εἶδος ἔχει, ἀλλὰ τε- 
’ bal >! , ἊΝ ¢ A , ~ , πεν 

λειότερον, εἰ τύχοι, ἣ ἀτελέστερον, ὃ φϑορὰν ταύτην τοῦ χόσμου λέγων 
3 

20 

or “0 

3a 

40 

45 

~ ΄ re Ξ σ oe 2 ΡΥ vw , \ »» . 20} 

τοιοῦτόν τι λέγει, ὥσπερ εἴ τις ex παιδὸς | ἄνδρα γινόμενον χαὶ ἐξ ἀν- 1382 
C ἘΝ ὮΝ > Ψ o \ > ~ 

ovat, OTS OF εἰναι οἴοιτο οὔτως γὰρ ὃν ταις 
, v 9 \ > ~ 7 ὦ \ ᾿ 

ι χησμης WY. οὐ γὰρ εν τῷ TYHYOE τινά THY 
Vv \ , 3 \ o ¢ ~ 

nee ἘΠ ὙΠ εχξιν στι χήσμης. επει οὕτω ye χαὶ αι τῶν στοι- 

Ἔν εἰς ἄλληλα μετ ταβολαὶ χαὶ ὑπαλλαγαὶ χαὶ αἱ τῶν ὡρῶν διαδοχαὶ 

φϑοραὶ dv εἶεν τοῦ κόσμου: ἀλλ᾽ ὥσπερ, εἰ ἐχ τῆς Σωχράτους φϑορᾶς 

Πλάτων ἐγίνετο χαὶ ἐχ Πλάτωνος πάλιν Σωχράτης, οὐχ ἄν τις ἀνθρώπου 
Vv ΄ ΄ δ" 7 > 34 

ταὐτὴν ἐλεγε γένεσιν χαὶ φϑορὰν ὡς ἀνθρώπου, GAN εἰς μορφὰς ἀλλοιο- 

ἐν 

σεως De 4 ξύντροφον ς 
Ὗ 

ε 
π 

ὃ. 

7 

40 

» 

10 

τελετῆς Ὁ ὁρμῇ ADEb: ὁρμηϑείς E*c ἐν αὑτῷ] ἐν αὐτῷ A: ἐὰν αὐτῷ DE: 

ἑαυτῷ Ee 2 αὖ om. E Ὁ πάλιν] 273 ὃ ὃ ὁ αὐτὸ Α ξυγχρά- 

A: περὶ D γὰρ suprascr. ἘΞ ξυνϑέντος AE?b: ξύνϑετος E: ξυνϑέτου D 

6 6 χέχτηται A: τέχτηται E*: τέτυχται DE: constructa sunt Ὁ παρὰ] περὶ Ὁ 

ταῦτα A: om. D: ταῦτ᾽ Ec αὐτός E*b: αὐτῆς A: ad D: ad seq. lacs G6 litt. I 

< Ee 12 ὃ Ee συνεστάναι Εὶ 10. 11 “Ηράχλητος E, sed corr. 17 

ὃ 21 δέ] δή A ἔχειν CD 22 εἰ τύχοι] ἐν τύχῃ Ε: ἂν τύχῃ E? 

ταύτην OM. {Ἐπ λέγων] τοιαύτην λέγων K2e 24 μὲν] μὴ A 25 χαὶ ὃ 

χαὶ AEc: 6 C 26 ἔχων A 206.05] ὃ χόσμος A at Ὁ: om. AE 

0 ἀλλοιώτερος E 

205 

μετέχον c 5 νῦν ΑΕ Ὁ: om. DE παρὰ Eb: 

δὴ] 

D: 
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τέρας μεταβολήν, χαὶ μάλιστα τῶν στοιχείων, ἐξ ὧν ἄμφω συνεστήχασι. 138» 
τῶν αὐτῶν μενόντων, οὕτως χαί, εἰ ἐχ τούτου τοῦ χόσμου γίνοιτο χύσμος 
ἄλλος ὁ χαλούμενος σφαῖρηος 7, ὡς οἱ νῦν λέγουσιν, ὃ χαινός, χαὶ ἐξ ἐχεί- 

von πάλιν οὗτος. ἀλλοίωσις ἂν εἴη χόσμου χαὶ οὐ γένεσις ἣ φϑορά. χᾶν 15 
4 ε ΚΝ ΄ - , ~ 

5 γὰρ ἢ Φιλία συνάγουσα τὰ στοιχεῖα τούτου τοῦ χόσμου λυομένου τὸν 

σφαῖρον ποιῇ, χοσμοποιὸς πάλιν ἐστὶ χαὶ ἐχείνη τῶν στοιχείων ἢ συγχρι- 

tiny τάξις χαὶ ody ἣ τυχοῦσα, ὥσπερ χαὶ 7 ὑπὸ τοῦ Νείχους γινομένη 
x , ~ , “ | ~ in 

διαχριτικὴ τάξις οὐχ ἣ τυχοῦσα ἐστιν, ἀλλὰ χοσμοποιὸς χαὶ ἀεὶ τῷ εἴδει 
t 5 ΄ , ὌΝ x" ᾿ { , ¢ 3 ld ΄ ΄ > > w 4 

, ἢ αὐτή. μόνως δὲ ἄν ἐφϑάρϑαι ἐλέγετο ὁ κόσμος, εἰ εἰς adtaxta χαὶ 
‘ 

, 

10 ἄλλοτε ἄλλως Eyovta 7% μετ ταβολὴ αὐτῶν ἐγίνετο: εἰ ὃὲ χαὶ χόσμος ἔχά- 20 

τερος χαὶ ἀεὶ τὸ αὐτὸ εἶδος ἔχων ἑχάτερος" ποιεῖ γάρ τι χαὶ τοῦτο τὰς 
τοῦ χύσμου διαφορὰς ἀεὶ τὰς αὐτὰς μένειν: πῶς dv εἴη τοῦτο χόσμου 
φϑορά; μάλιστα δέ φησιν ἀχολουϑεῖν τὸ ae τῶν eee ἀεὶ τὸ 

αὐτὸ εἶδος ἔχειν ᾿Ιμπεδοχλεῖ τῷ τὰ αὐτὰ αἴτια ὡρισμένα, εἴπερ ἐναντία, 55 

15 τῆς τε γενέσεως ual τῆς φϑορᾶς λέγοντι τὸ Νεῖχος χαὶ τὴν Φιλχίαν. εἰ 

γὰρ ἀεὶ τὰ αὐτὰ αἴτια καὶ 4 ὕλη ἣ αὐτή, τὰ τέσσαρα στοιχεῖᾳ So el 
ὄντα, χαὶ thy Oo Exatépov γινομένην τάξιν ἀφωρισμένην ἀνάγχη εἶναι 

χαὶ ἀεὶ τὴν αὐτὴν χαὶ οὐχ ἄλλοτε ἄλλην" ὥστε; εἰ χύσμος ἐστὶν ἢ τοῦ 80 

συνεχοῦς σώματος τοῦ ὑποχειμένου σύστασις xual διαχόσμησις, οὐχ Fj 

20 τοιάδε. GAR ἁπλῶς, δῆλον, ὅτι, τὸ ὅλον συνεχὲς σῶμα χἂν ὁτὲ μὲν "οὕτως, 
ἡτὲ GF ἐχείνως διατίϑεται χαὶ διαπεχοσμῆται; οὐχ ἂν ὃ χόσμος γίνοιτο 

χαὶ φϑείροιτο, ἀλλ᾽ at διαϑέσεις αὐτοῦ. 35 

~ ~ ~ Vv 

p- 280223 Τὸ δὲ ὅλως γενόμενον φϑαρῆναι ἕως tod ἔσται xat 
περὶ τούτου δῆλον. 40 

Ὕ > τι \ ‘ 7 /, -Φ;» ~ \ / x , Ἁ 

25 Nxt τὴν τρίτην μέτεισι δόξαν τῶν γενητὸν τιϑεμένων τὸν χύόσμον τὴν 
> 

λέγουσαν φϑείρεσϑαι μὲν αὐτὸν γενόμενον, οὐ μὴν οὕτως ὡς πάλιν ἀνα- 
΄ 34°59) κ o ~ ~ Ὕ 

χάμπτειν, GAR ὡς ἕχαστον τῶν φϑαρτῶν λέγομεν φϑείρεσϑαι, οἷον tov Σω- 
Fa δι, a eN ἝΝ ας τ Ὁ ates ᾿ δὼ “Ὡς Ee Ψ = am ἊΝ - 

χράτην᾽ οὐδὲ γὰρ Σωχράτης φϑαρεὶς παλιν Σωχράτης γίνεται. τὸ Ge 46 
γν Vv (- ‘ ~ ’ὔ͵ ΄ ΝΙΝ 5 

οὕτως ἔχειν, φησίν, ἑνὸς μὲν τοῦ χόσμου τιϑεμένου ἀδύνατόν ἐστιν, | 
> ~ ‘ A hey ~ » ΄ - bi 7 

80 ἀπείρων ὃὲ προχωρεῖ. χαὶ τὴν αἰτίαν γοργῶς ἐπάγει τοῦ ἀδύνατον ἐφ᾽ 139: 
΄ Ν > c 5 , inde) ὯΝ 

ἑγὸς οὕτως ἔχειν τοιαύτην τινὰ οὖσαν: ἣ γὰρ ὕλη, φησί, χαὶ ὅλως ἢ σύ- 
A, es 507, ε ΄ \ \ - ε 3 \ , 

στασις “AL Ἢ φύσις, ἐξ FS ἐγένετο ὁ χοῦμος, χαὶ πρὸ τοῦ τὸν χοόσμον γε- 
Ὧν ~ ) 7s > Ἂν τὶ 

νέσϑαι ἣν εἰς τοῦτον μεταβάλλειν δυναμένη, nat ἐξ αὐτῆς οὕτως ἐχούσης ὃ 

᾿ 
1 ἄμφω] corr. ex ἀφ᾽ ὧν BE? 2 τῶν] Ameo οὕτω De ὃ. 4 ἐξ éxetvov] 

corr. ex ἐξελεῖν οὐ ἘΠ 4 οὕτως E: corr. E? κόσμου} τοῦ κόσμου Ee 

ὃ συνεισάγουσα Τὰ 6 ποιεῖ Ke ἐστὶ] seq. ras. 1 litt. E 7 xai (pr.) om. ς 

ὥσπερ --- τυχοῦσα (8) om. c 9 et add. EB? 11 εἶδος αὐτὸ D: εἶδος τὸ αὐτὸ C 

τι Om. ὁ 12 τοῦτο] τοῦ CD 14 ᾿Εμπεδοκλῆ E: corr. E? ὡρισμένα 

εἶναι Α 16 post αἴτια add. ὡρισμένα E*e ἡ (pr.) om. Ee post αὐτή add. 

δήλον ὅτι Ere τέσσαρα] ὃ ΑἸ": δὲ DE 23 6° Ee γινόμενον A 

27. 28 Σωχράτην] comp. A: corr. ex Σωχράτη E 28 γίνεται] sic KE 30 γοργῶς] 
: ὅν 5 Reins Σ 

τορῶς ὁ ov ἣν] corr. ex ἣν E* τοῦτο D 
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> ΄, ri ὦ a7 \ > ~ ft). , ted \ “ 
χόσμος. ἐγένετο" δύναμιν γὰρ εἶχε τοῦ μεταβάλλειν εἰς xoopov ὥστε χαὶ 1991 

ταν φϑαρῇ ὃ χύσμος, μεταβάλλει πάλιν εἰς τὴν τοιαύτην σύστασιν, ἐξ ἧς 

ἔχουσαν τοῦ χόσμον ἐξ αὐτῆς γενέσθαι" τοιαύτ τ (4p ἣν 
> / a7 coe δύναμιν ἔ 
= : ἱ 
αἱ ee εἰ δὲ τοῦτο, χἂν γένοιτο πάλιν χύσμος ἐξ αὐτῆς ὥσπερ χαὶ 10 

» ΠΑλ ας τὸ γὰρ ἔχον δύναυιν TOU γεν otar τι ἐν τῷ ἀπ Uf 30) χρύνῳ “OY 
Ne ‘ 

, 

or 

γένοιτο, τὸ δὲ ἣν μὴ γενομένην ody οἷόν te εἶναί φαμεν μετα- 
΄ > v ” x ΄ , ~ \ 

βάλλειν ἀσαφὲς ὄντως ὃν διαφόρως ἐξηγεῖται ὁ ᾿Αλέξανδρος τὴν χωρὶς 
\ ἡενέσεως σύστασιν, ἥτις καὶ πρὸ τοῦ τὸν χόσμον yevesilar ἦν περὶ τὸ ἐξ οὗ τὸ 

ὃ χόσμος ἐγένετο, ὃ οὐχ οἷόν τε ἦν εἰς τὸν χόσμον μεταβάλλειν ἄνευ γε- 

10 νέσεως, ἵνα ἐξ αὐτῆς ὁ χόσμος γένηται" εἰ δὲ διὰ γενέσεως, δῆλον, ὡς 
εἶχε δύναμιν ἐχείνη 7 σύστασις πρὸ τοῦ τὸν χύσμον γενέσϑαι ὥστε χό- 20 

cuov γενέσϑαι: πᾶσα γὰρ γένεσις ἀπὸ δυνάμεως: ᾧ ἕπεται, χαὶ ὅταν 
ν᾿ 

poopy ὃ χύσμος χαὶ μεταβάλῃ πάλιν εἰς τὴν cena σύστασιν, μετὰ Ob- 

νάμεως παλιν εἶναι ἘΠ τοῦ ἐξ αὐτῆς χόσμον γενέσϑαι. ““δυνατόν, 

15 φησί, μᾶλλον τοιοῦτον εἶναι τὸ ἣν μὴ Leanne εἰ ἦν ἀγένητος χαὶ 

ἀΐδιος 4 πρὸ τοῦ γενέσϑαι τὸν χόσμον σύστασις, ἀδύνατος ἂν ἣν χαὶ μετα- 2% 
| ' ’ j ϊ 

ἄλλειν: τοῦτο γὰρ αὐτῷ χεῖται" οὕτως δὲ ἐν ὃ χύσυς ἂν ἐγεγόνει" ὶ ϊ \ 
a ai / 5 ig \ το Ἂς / >] 4 he 

TEL OF YEYOVEY, OLOE ἢ TPO TOU γενέσϑα! συστασις ἀγένητος Ἣν χαὶ αίδιης. 

ς᾽ ὦ» 

4 = » ΡΞ 5 δον \ Wee DF BEER ΘΟ \ Loam, af oad Ω 

ὑναταᾶι Apa εἰς εχ χεινὴν χαι SG ξχξινηςξ TA ὑποχειμενα αὐτῇ με ταβαάλὴ \ELh 

αὶ δὴ» bed ΄ αἱ πάλιν ἐξ esti yevéovar ὁπότερον yap ἂν αὐτῶν dary dy es 30 τῷ (a) €a al o 
la 5 > Ὁ 

γός, ἄν τε ὃ χόσμος ἄν τε τὸ ἐξ οὗ ὃ χόσμος, δέδειχται ἀνακάμπτοντα." 
ΣΝΟΘΕΝ ot ἜΝ Τ᾿ ΕΣ ΤΕΥ χαὶ “ZAMS, οἶμαι, οὕτως ἐπέβαλεν" εἰ fey ἀπὸ χρόνου γενητὸς ὁ χύσμος, 

πρὶν γενέσϑαι αὐτὸν ἀιδίως ΠΡ ἥ sake αὐτοῦ σύστασις, ἥντινα wy 
τ >_\ ~. 

Ἱενομένην, GAR ἀιδίως οὖσαν, διὰ τὸ Ἢ υοίως ἀεὶ ἔχε ιν οὐ φαυὲν μετα- Bd 
‘ 

ν ou δέδεικται γὰρ τοῦτο, ὅτι τὰ ἐν ἀιδίῳ χαὶ ἀπείρῳ ιῷ or 
-το 
Ὡς ἘΣ a { < (0) ov vay a o- 

Ἃ ~ ‘ { Vv "yy 

τῷ πρόσϑεν χρόνῳ μὴ μεταβάλλοντα οὐχ ἂν ἔτι μεταβάλλοι. 
0» Wa how ar id ¢ ) 5 ΄ 5 \ ~ “ Ταῦτα δὲ λέγει ὁ ᾿Αριστοτέλης ὁμολογούμενον λαβὼν τὸ πᾶν τὸ ἔν 

΄ ~ τι 

μέρει χρόνου γινόμενον: τοῦτο δέ ἐστι zat’ αὐτὸν τὸ γινόμενον' Ex μετα- 40 

ῷ “ 
~ ΄ / yf >) > ~ \ Μ ΄ 

Borys γίνεσϑαί τινος, διότι οὐδὲν ἐχ τοῦ μὴ ὄντος γίνεται. διὸ πολλάχις 
rs σ 3a 7 > ~ 5 a) is} , Dd | ‘ 

30 εἰπὸν. OTL HOUVATOY εἰπειν αἰτίαν. OL Ἣν TOTE γέγονεν, αλλὰ (27) πρότερον 
> > led 2 QQ? ¢ ~ >) ~ ΄ , 

ἢ ὕστερον. οἱ δὲ χαϑ' Fudic σοφοὶ ἀπὶ ἀρχῆς χρόνου γεγονέναι τὸν χό- 
΄ v ὡς ΄ ΄ 5 > δ γος 

συῶν λέγοντες οὔτε προὐπαάργειν τινὰ σύστασιν νουϊζουσιν, ἐξ Ὡς ἂν ὃ Ὁ 
‘ i ' ΓΛ ᾿ ᾽ i 
΄ ΙΝ a eee Yi 3 \ eA Ve oz, ὅλ: 2 SAA " 

χόσυος ἐγένετο, οὔτε, χατὰ μεταβολὴν ὅλως γεγονέναι, αλλ Ex τοῦ μὴ 

1 μεταβαλεῖν A 2 φϑαρεῖ E: corr. ἘΦ μεταβάλη A: μεταβαλεῖ c ὃ κόσμον 

ΟΡΕΞ 0: χόσμου AE γίνεσϑαι c 5 γίνεσϑαι ¢ 6 γενομένην] mut. in ytvo- 

μένην ΕΞ = ὦ 7 ὄντως ὃν] -τῶς ὃν in ras. Εἰ" διαφόρως DE*b: διαφόρους 

A: διαφόρῳ E 8 post γενέσεως add. δηλονότι E*c περὶ] εἰ yap ὁ: si enim Ὁ 

9 ὃ addidi: om. ADEb εἰς --- γένηται (10)] φϑαρτὸν διατελεῖν E: μεταβληϑῆναι ets 

χόσμον ἄνευ γενέσεως ὡς ἐξ αὐτῆς κόσμον γενέσϑαι E%e (εἰς τὸν κόσμον μεταβάλλειν ἄνευ c) 

10 αὐτῆς Ὁ: αὐτ A εἰ οὐ seqq. ad p. 311,13 om. E: prorsus aberrat ὁ διὰ 

om. A 14 δυνατόν] δύναται Ὁ 16 ἦν ἂν D * 18 τοῦ] τούτου A 

20 αὐτῆς) αὐτοῦ A 24 διὰ τὸ A(b): τῷ D 25 τὰ] τὸ A 26 μετα- 

βάλλη Ὁ 31 τῶν χριστιανῶν ὁ δείλαιος καϑάπτεται mg. A: τοὺς χριστιανούς φησιν K* 

32 ἂν] ὧν A 
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a - 2 Δ > at A ΚΣ ΜΝ 8 a , ( 

ὄντος ὑποστῆναι μὴ δυνάμενοι λέγειν, δι᾿ ἣν αἰτίαν τότε, ἀλλὰ μὴ πρό- 1890 
Oo bans isd τερον ἢ ὕστερον ὑπέστη. δείξας οὖν ὁ ᾿Αριστοτέλης, ὅτι ἀδύνατον ἕνα 

ὄντα Ἰενόμενον φϑαρῆναι χαὶ μνηχέτι ἀναχάμπτειν, ἐπάγει. ὅτι ἀπείρων 
ὄντων ἐνδέχεται μᾶλλον τοῦτο. χαὶ τὴν αἰτίαν ὃ ᾿Αλέξανδρος προστί- 5 

« [εὦ ~ ΄ ΄ > ~ 

6 Dyow: “od γὰρ εἰς ὕλην tod xdouov, φησίν, 7 διάλυσις αὐτοῦ xal 
( , o - ~ ΄ , b) ? > vy , > 

giopa, ἥτις δύναμιν εἶχεν τοῦ γενέσϑαι χύσμος, GAN εἰς ἄλλον χόσμον, ὧν 

ἀπείρων ὄντων χαὶ ἀλλήλους διαδεχομ ἔνων οὐχ ἀνάγχη πάλιν ἐπὶ τὸν αὐὖ- 
2 2) 57 - τὸν τὴν ἐπάνοδον ytvectar’. οὕτως ὃξ ἐδόχει τοῖς περὶ Λεύχιππον χαὶ 10 

Δημόχριτον: πρόγειρον δέ. οἷυαι. ζητεῖν. τί διενήνογεν αὕτη H ὑπόϑεσις fh, DRIED TPOYSLO0 Joy οἱ - ΠΣ δι ι" “ῖὶς | χε a i ἐν ς 

᾿ - 5 ,\ le , \ a 5 ΄ fal >? ΄ bab! 

10 τὴς ἐναλλᾶς συνιστῶσης χαὶ OLAALDOLOTS, Ἣν ἔλεγεν Δριστοτέλης OU005Y 

ἀλλοιότερον ποιεῖν ἣ ἀΐδιον μὲν χατασχευάζειν τὸν χόσμον, μεταβάλλοντα 
a. " ΄ ΄ 27: ~ ~ ue 

bs τὴν μορφήν, ὡς ᾿Εἰμπεδοχλῇς ἐδόχει λέγειν. μήποτε 68 χαὶ μᾶλλον 15 
- - - ΄ v “Τ᾽ ~ ~ 7 

τοῦτο τοῖς περὶ Δημόχριτον προσήκει, εἴπερ ᾿Εμπεδοχλῆς μὲν διάφορα τῶν 
> 5 ~~ * 4 \ VM id \ > f ~ { . , \ παρ᾽ αὐτῷ χόσμων ἔλεγεν τὰ εἴδη, ὡς χαὶ ὀνόμασι χρῆσϑαι διαφόροις τὸν 

- -“ ? 

= 
- X ΄ > ~ > 15 μὲν ᾿σφαῖρον᾽, tov δὲ ᾿ χύσμον᾽ ἰδίως χαλῶν, of ὃὲ Δημοχρίτου χόσμοι εἰς 

Cc / ~ ~ ΄ Vv ~ 

ἑτέρους χύσμους μεταβάλλοντες Ex τῶν αὐτῶν ἀτόμων ὄντας οἱ αὐτοὶ τῷ 20 
"» - > " ΄ ΄ 

εἴδει γίνονται. εἰ χαὶ μὴ τῷ aptdu@d: εἰ μὴ ἄρα διὰ τὸ μὴ ὑποτίϑεσϑαι 
Ἁ 

τούτους ποιητιχὰ αἴτια ὡρισμένα, ἀλλὰ τῇ χινήσει τῶν ἀτόμων, ὡς 
ἔτυχε, γινομένῃ συνιστᾶν τὰ ἀποτελούμενα συμβαίνει μὴ τὰ αὐτὰ γίνεσϑαι 

20 τῶν χόσμων εἴδη. ἀλλ᾽ ἄλλοτε ἄλλα, χαὶ διὰ τοῦτο μὴ εἶναι ἀλλοίωσιν ὡς 2% 
3 > 5 ᾿ Ἃ.2 \ ra ΄ \ ΄ > 

ἐπ᾿ ἐχείνων τὴν μεταβολήν, ἀλλὰ γένεσιν χαὶ φϑοράν: χαὶ τάχα εἰς τοῦτο 
. 

‘ 
' 

“1 ᾿ ΓΤ > \ St Ἢ ‘pe κι ΄ 

βλέπων eee ἔλεγεν ἐπ᾽ ἐχείνων τὴν αὐτὴν τάξιν χαὶ σύστασιν 1 
vector, οἱ τῆς διαϑέσεως ἑχατέρας αἰτιῶνται τὸ ἐναντίον. ἀλλ᾽ εἰ, ὥς 

sn φησιν ᾿Αλέξανδρος, 7 διάλυσις τοῖς περὶ Δημόχριτον οὐχ εἰς ὅλην γίνεται, 30 
5 oe eo > , ~ ~ > ΄ ΄ ~ ~ 

20 GAA εἰς ἄλλον XOCWGY, πῶς τὴις ἀπειρηὺς λέγουσι χοσμηὺς τοῦτο πρηχῶώρξ'! 
- > ΤΑΝ "Ἂν >} 3 py x σ ΄ £¥ ) A) λέγειν. ἀλλ᾽ οὐχὶ xal τοῖς ἕνα 7 πλείονας: τσ ον Ἀριστοτέλης τὴν 

΄ ν΄ 49 ~ , id led ξ 

ὑπόϑεσιν γυμνάζων τῶν λεγόντων γενητὸν μέν, φϑαρτὸν ὃὲ οὕτως ὡς μὴ 
> , > Vs ΄ ΄“"» - αἀναχάμπτειν, οὐχ ἔλαβεν εἰς χύσμον γινομένην τὴν διάλυσιν (ταύτην γὰρ 8ὅ 
SA ΄ ΕΞ nls 94.4) 5 ‘ ‘ v \ ~ ~ \ σ ‘ , 

ἀλλοίωσιν ἔλεγεν). ἀλλ᾽ εἰς τὸ μὴ Ov, ual τοῦτο τοῖς μὲν ἕνα τὸν χόσμον 
Jt ; 2 ~ > , at v SZ ~ 

80 ὑποτιϑεμένοις ἔλεγε μὴ προχωρεῖν, ἀπείρων δὲ ὄντων ἐνδέχεσϑαι μᾶλλον" 
ONE Lae ΑΣΣΝ τ 3 > ry > \ 5) > , ‘ > 7 > 5 φϑειρόμενοι γὰρ οὐχ ἐπιλείψουσι διὰ τὴν ἀπειρίαν. χαὶ οὐχ ὅτι δυνατὸν 

τῇ , ~ 5 > ΄ ~ 

οὕτω λέγειν, εἶπε τὸ ἐνδέχεται μᾶλλον, GAN ὡς πρὸς Ὑλ τεσ: τῶν 40 
> ἕνα λεγόντων χαὶ φϑειρόντων οὕτως ὡς μὴ ἀναχάμπτειν: ἐχεῖ 148 χαὶ 

5 ry ε “ > ~ > ΄ σ 
ἐπέλιπεν ἂν ὁ χύσμος, ὅπερ ἐπὶ τῶν ἀπείρων οὐ γίνεται. ὅτι γὰρ οὐδὲ 

Et ee EY Ath ge ΤΣ ἌΡ ιν (eas Z > ae 35 ταύτην τὴν ὕϑέσιν ἐνδεχομένην νομίζει, ἐδήλωσε λέγων οὐ μὴν ἀλλὰ xat 
᾿ 

τοῦτο πότερον ἀδύνατον ἣ δυνατόν. ἔσται δῆλον 

2 ἕνα] εἶναι Ὁ 3 φϑαρῆναι) μὴ φϑαρῆναι A ἀπείρων δ᾽ Arist. 5 φησίν 

om. D 6 elye D χόσμος Ὁ: comp. A Ὁ. πόχειρον D διενήνοχε A 

10 συνεστώσης Ὁ 12 δὲ (pr.)] corr. ex διὰ A 14 ἔλεγε Ὁ 14. 15 τὸν 

μὲν] τὸ ἕν D 16 .ὄντες A 19 γινομένῃ om. D 23 εἰ Ab: ef εἰς 

χόσμους D 24 οὐχ A 25 ἄλλον] ἄλληλον A 27 δὲ Db: δὲ xat A 

28 ἔλαβε A 35 οὐ μὴν ἀλλὰ (ut Arist. codd. FHM) AD: ἀλλὰ μὴν Arist. 

vulg. (c) 



SIMPLICII IN L. DE CAELO 110 [Arist. p. 280423] 311 

, , ΝΕ YS. Q/> <= ao At A ’ wv a , , ~ » 

pov. οὐ μόνον yap ἤδη δέδειχται, ὅτι μή εἰσιν ἄπειροι οἱ χύσμοι, τῷ [290 
an » Ψ ~ ~ ‘ 5 ΄ Ἁ ‘ ied 

708 ἄπειρον | εἶναι σῶμα χαὶ τῷ μὴ πλείους ἑνὸς εἶναι. χαὶ ὅτι ἀγέ- [405 
i ! . ‘ ι 1 

v , > ΄ > > \ 

νητος χαὶ ἀἄφϑαρτός ἐστιν ὁ χόσμος, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ δευτέρῳ περὶ τούτου 
ἣν ὑδς “ ie » ΄ \ 7» -" 

δείξει, ὅτι ἀγένητος xal ἄφϑαρτος. ἐπισχεπτεον δέ, φησὶν ᾿Αλέξανδρος, 
~ ΄ 

ἵποτε ἐν τοῖς ὑστέροις βιβλίοις ἀναιρῶν τὰς ἀτόμους, ἐξ ὧν χαὶ Ov ἃς ἢ ὃ 
| t eek ‘ ᾽ aoe σι 

~ ΄ ἢ Ἁ ia Cc ,ὔ 5 ‘ 5 ΄ ina ‘ ‘ x7 

τῶν χήσμων XATA τοὺς ὑποτιθεμένους QUTAS απειρια. Gi χαὶι τὴν δόξαν 

> ~ > > > 2) μ᾿ > ‘ αὐτῶν ἀδύνατον οὖσαν ταύτην συναποδείχνυσι΄.. si ὃὲ οὐχ εἰς μαχρὰν 
¢ 

τῶν VOTEPOY ἀναβαλλόμενος ὃ ᾿Αριστοτέλ τῆς εἶπ ~ = © ~ τὸ ἔσται δῆλο 
> ~ , 5» , - ‘ 

οὐδὲ ὡς τοῦτο μέλλων δειχνύναι, ὅτι οὐχ εἰσὶν ἄπειροι χύσμοι" τοῦτο γὰρ 10 Ξ 
» S/> > \ ΄ ΄ x » ~ 

10 ἤδη δέδεικται: GAR ὡς ἐφεξῆς περὶ τούτου λέξων. τεχμαίρομαι ὃξ ex τοῦ 
1 Ι χορ ὧν τουτὶ} 

ἐπαγομένου αἰτιολογιχοῦ συνδέσμου τοῦ γάρ. εἰσὶ γάρ, φησίν, τινες, 
> ‘ , 

ς ἐνδέχεσϑαι δοχεῖ χαὶ ΠΡ τι ὃν φϑαρῆναι χαὶ γενόμενον 
» /= 5 , 

ἄφϑαρτον διατελεῖν, ἅπερ αὐτὸς ἀναιρῶν δείξει, ὅτι τὸ ἀγένητον πάντως 15 

ἄφϑαρτόν ἐστι χαὶ τὸ ἄφθαρτον ἀγένητον χαὶ αὖ πάλιν τό τε γενητὸν φϑαρτὸν 

15 “at τὸ φϑαρτὸν neve τούτων δὲ δειχϑέντων δειχϑήσεται, ὅτι, ὥσπερ τὸ 
5 % ° 

γενητὸν τῇ οἷόν τε ἀιδίως εἶναι. οὕτως χαὶ τὸ φϑαρτὸν οὐχ οἷόν τε ἀι- 
Ὁ 

Ὁ ~ a~s 

δίως μὴ εἶναι, GAN ἀναχάμπτειν πάλιν εἰς τὸ εἶναι" εἰ ὃὲ τοῦτο, δῆλον, 
“ ΄ > ὅτι ἀδύνατον vot τὰ ἐκ τῶν ἀπείρων χύσμων φϑειρόμενα μηχέτι ava- 20 
ἃ == ΕΝ A id >) 5 PrP? ὦ [- ’, » ͵ { αὐν ΚΞ _ 2 

χάμπτειν. καί ἐστι χαὶ αὕτη ᾿Αλεξάνδρου ὑπόνοια ἐγχεχρύφϑαι λέγοντος ἐν 
90 τῷ προχειμένῳ λόγῳ τὴν πρὸς τοὺς τὸν φϑαρέντα κόσμον μηχέτι ἔσεσϑα: 

λέγοντας ἀντιλογίαν. 
1 4 ΦΧ - sf ΄ ΄ » > 0 \ en p per oY <= 

Παράδειγμα δὲ τῶν λεγόντων γενόμενόν. τι ἄφϑαρτον διατελεῖν ἐπη- 2% 
\ >) κω ph! ΄ - » 7 wv 

yaye τὸ ἐν τῷ Ws τοῦ [[λάτωνος ReySneN ot ὅτι yap οὐχ ἄμφω τὰ 
΄ ΄ x ” > 

προτεϑέντα τό te ἀγένητόν τι ὃν φϑαρῆναι χαὶ γενόμενον ἄφϑαρτον διατε- 
- ὺ 23.7} aa > 2 ~ “4 = 

25 λεῖν νομίζει λέγεσϑαι ἐν Τιμαίῳ, ἐδήλωσεν αὐτὸς ἐπαγαγών" ἐχεῖ γάρ φησι 
=; > + » 5 

oy eu Ἱενέσϑαι μέν, οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἔσεσϑαί ye tov λοιπὸν 
es xz ce ~ oi 9 , \ JA ZF > ae Mt 

ἀεὶ χρόνον. “καὶ χατὰ χοινοῦ δὲ δυνατόν, φησὶν ᾿Αλέξανδρος, αχούειν τὸ 80 
ΠΕ : 3 ἐξ ἐν Τιμαίῳ γεγραμμένον: τῆς γὰρ αὐτῆς διανοίας τό τε γενόμενόν τι ἄφϑαρ- 

\ > / 74 ΄ b} ΄ 3 

τὸν λέγειν χαὶ τὸ ἀγένητον φϑαρτόν. ἀλλὰ zal ἢ ἀταξία, φησίν, εξ 
, > > - > > ΄ > ΄“ \ \ 

80 κόσμος γέγονε χατ᾽ αὐτούς, ἀγένητος οὖσα ἐφθάρη εἰς τὴν τάξιν χαὶ τὸν 
Ld 45 7) 4 any 5] Ἃ ΄ = 

χόσμον μεταβάλλουσα. ἀλλὰ δῆλον, ὅτι, εἴπερ σωματιχόν ἐστιν ἢ ὁρατὸν 85 

τὸ ἄταχτον χατὰ Πλάτωνα, ὡς δηλοῖ λέγων “παραλαβὼν ὃ ϑεὸς πᾶν. ὅσον 
> ΄ ΄ v 35 = κα; ; 

ἦν δρατόν, οὐχ ἥσυχίαν ἄγον, ἀλλὰ χινούμενον πλημμελῶς χα ἀτάχτως,᾽ 
~~) ied \ f« ΄ , ¢ ~ , 

δῆλον, ὅτι γενητὸν χαὶ αὐτό 'φησιν ὁ [Πλάτων: τὸ γὰρ ὁρατὸν πᾶν γινόμενον 

εἰσι D ἄπειροι οἱ κόσμοι Ab: χόσμοι ἄπειροι D 2 σῶμα] σῶμα κόσμον A? 

3 ἐν Db: νῦν ἐν A δευτέρῳ] cap. | 13 ἄφϑαρτον)] φϑαρτὸν A διατελεῖν] 

διὰ τὸ λέγειν Α ἅπερ] hinc rursus inc. E et e ὁ discrepantiam scripturae rursus 

enotavi 14 ἐστι], seq. ras. 1 litt. E 16 εἶναι DEb: om. A οὕτως --- 

ἀιδίως (16.17) DE: om: Ab οὕτως E: οὕτω De 17 μὴ om. Ὁ 18. 19 post 

dvaxdprrewv ras. 15 litt. E 19 ᾿Αλεξάνδρου AE*b: om. DE 23 τὸ] corr. ex 

τῷ E? τῷ om. Ὁ τοῦ [ἰλάτωνος om. ec 24 φϑαρῆναι om. A 26 οὐ 

μὴν om. Ὁ ei te A 27 χατὰ] xata τοῦ Ec τὸ] corr. ex τῷ E? 

28 αὐτῆς] corr. ex αὐτοῦ E? 30 ἐφϑάρει E, sed corr. 31 μεταβαλοῦσα A 
+o 32 λέγων] Tim. 90 a ov ἄγων E: corr. E* 34 ὁρατὸν] γενητὸν Ὁ 
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χαὶ γενητὸν ἀφωρίσατο. «ποτε οὖν ταύτης le lsruibaabdy τῆς λεγούσης 1105 
v 

ἀγένητον μέν τι εἶναι, φϑαρτὸν δέ, οὐδὲ ἔστι τις προϊστάμενος οὐδὲ χατὰ 41 
τὸ φαινόμενον οὕτω ῥηϑείσης, ἀλλ᾿ 6 ᾽Αριστο ἀνὰ λης τοῦ τελείου ἕνεχεν τῆς 

διαιρέσεως χαὶ ἐχεῖνο παρέϑετο τὸ tuyua χαὶ ἅμα. ὅτι ἧ ἀνε ig. τοῦ 

5 ἀγενήτου χαὶ ἀφϑαρτοῦ aye cer αὐτῷ εἰς τὸ δεῖξαι, ὅτι χαὶ τὸ γενητὸν 45 
{ 5 

χαὶ φϑαρτὸν πρὸς ἄλληλα ἡντιστρέφουσιν. | ἐπειδὴ δὲ τῆς ἐν Τιμαίῳ 140> 
ἀταξίας χαὶ ἐνταῦϑα ἐμνημόνε υσεν ὃ ᾿Αλέξανδρος ὡς προὐπαρχούσης τοῦ 

κύσμου χατὰ [᾿λάτωνα, χαὶ ἐγὼ πάλιν ὑπομιμγήσκω, ὅτι 6 [Πλάτων τὸν 

χρύνον ust’ οὐρανοῦ γενέσϑαι ἘΠῚ πῶς οὖν τοῦ οὐρανοῦ χατὰ χρόνον ὅ 
10 τι προὐπαρχειν δυνατόν: χαὶ ὅτι τὸ σωματοειδές, ὅσον ἐφ᾽ ἑαυτῷ. χαὶ 

λυτὸν χαὶ ἄταχτον ὑπάρχον χαὶ ἀΐδιον χαὶ χεχοσ σμημένον δείχνυσι διὰ τὴν 
τοῦ ϑεοῦ ἀγαϑότητα συμφωνοῦντος αὐτῷ χαὶ τοῦ ᾿Αριστοτέλους, ὅταν λέγῃ 
τὸν χόσυον δι’ ἑαυτὸν μὲν πεπερασ μένην ἔχειν δύναμιν. διὰ δὲ τὸ χινοῦν 10 

αἴτιον ἀξιχίνητόν te χαὶ ἀπειροδύναμον γίνεσϑαι. “xpos δὲ τοὺς λέγον- 
15 tas” φησί “γενητὸν χαὶ ἄφϑαρτον τὸν χόσμον ἣ ἀγένητον χαὶ φϑαρτὸν 

φυσιχῶς μὲν εἴρηται πρότερον, ὅτε ἐδείχνυ τὸν οὐρανὸν ἀγένητον ὄντα χαὶ 
ἄφϑαρτον ἐχ τοῦ τὸ μὲν γινόμενον χαὶ pee πᾶν ἐξ ἐναντίου γίνε- 
oor χαὶ εἰς ἐναντίον φϑείρεσϑαι, τῷ δὲ 0 onan υνηδὲν εἶναι ἐναντίον et 15 

γὰρ ἣν τι ἐναντίον αὐτῷ, εἶχεν ἂν χίνησιν ἐχεῖνο τῇ χύχλῳ χινήσει ἐναν- 

20 tay’ ἐναντία γὰρ φυσικῶς ἐστιν τὰ ἐναντίας ἔχοντα τὰς χατὰ φύσιν χινήσεις. 

δείξας οὖν, ὅτι τῇ χύχλῳ χινήσει οὐχ ἔστιν ἐναντία κίνησις, ἔχει ἑπόμενον 20 
> > 

ν 
> 

. 

TO μηδὲ τῷ χυχλοφορητιχῷ σώματι εἶναί τι ἐναντίον, τούτῳ δὲ τὸ ie 
) 

Jar αὐτὸ uyte φϑείρεσϑαι." χαί ἐστιν ἣ enue oe ἀπὸ 

τοῖ ou ἘΠ τ τῇ τῆς τῶν φυσιχῶν σωμάτων γενέσεώς τε χαὶ φϑορᾶς 

: ς ἐναντία τὰς γενέσεις εἶναι χαὶ = φϑοράς- ἀλλ᾽ 2% 

εἴρηται περὶ τοῦ οὐρανοῦ μόνον: χαϑόλου δὲ περὶ παντὸς σχεψαμένοις, εἰ 
5 \ v > x ἢ , v 

δυνατὸν Ἰενητόν τι ἄφϑαρτον εἶναι 7 ἀγένητον φϑαρτόν, ἔσται χαὶ περὶ 
» - 5 ~ \ rowed ie 6S) > F 

τοῦ οὐρανοῦ δῆλον" τοῖς γὰρ χαϑόλου ta ἐν μέρει συναποδείχνυται. 

ξΞ .980υ0ύ᾽Ὠ. Πρῶτον δὲ διαιρετέ WS τοῦ ἄδηλον γὰρ χατὰ ποίαν ] 

οὖσιν αὐτῶν σ 

ν 
uBatver τὸ λεχϑέν. 

ov 30 Προϑέμενος ζητῆσαι, εἰ δυνατὸν Exectar τῷ γενητῷ τὸ ἄφϑαρτον 7 
τῷ ἀγενήτῳ τὸ φϑαρτόν, ἐπειδὴ πολλαχῶς ἕχαστον τούτων λέγεται, δεῖν 35 

φησι πρῶτον αὐτῶν τὰ σημαινόμενα διορίσασϑαι χαὶ τούτου τὴν χρείαν 

2 τι] τοι E 3 οὕτως αὶ 4 τὸ add. KE? 6 φϑαρτὸν E*b: ἄφϑαρτον ADE 

Ὁ. γενέσϑαι --- οὐρανοῦ} mg. E?: om. D τοῦ] δυνατὸν πρὸ E*, sed del. δυνατόν; πρὸ 

τοῦ ὁ 14 te om. D ἀπειροδύναμιν ς 15 φησί] mut. in φησίν E? 

16 φυσιχῶς --- ἄφϑαρτον (17)] mg. E? φυσιχῶς μὲν om. E%e ἔδειξε 3. ὄντα 

nat) καὶ ὄντα A 17 τοῦ τὸ] corr. ex τούτου E? 19 ἂν Ab: ἂν χαὶ DE: ay 

nat τινα E%e 19. 20 ἐναντίαν add. E? 20 ἐστι DEc 21 τὸ] τῷ E 23 αὐτὸ] 

αὐτὸ A 25 ἐναντία] AE*b: ἐναντίας DE τὰς (pr.. AE? om. DE 28 τὰ] 
τὸ A 29 αὐτῷ c 
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\ \ 

sg 

διδάσχει χαλῶς. ἐπὶ γὰρ τῶν πολλαχῶς λεγοβένων; τ Aa διέλῃ τις τὰ 1406 

a 
5 » , ‘ 

ἐστιν, ἀνάγχὴ THY ρον χαὶ ἀφορίσῃ, περὶ ποῖον αὐτῶν ἣ ζήτησί 

τοῦ αχούοντος διάνοιαν ἀορισταίνειν. ΠΒΟδΕ mre 0g ἿΝ περιουσίας τὸ χἂν. 

ηδὲν διαφέρῃ πρὸς τὸν λόγον, ὅτι χαὶ τότε χρὴ τὸ πολλαχῶς λεγό- i Teel ἱ ete - 
~ / 5 . \ ~ 

μενον διαιρεῖν. πότε OF οὐδὲν διαφέρει πρὸς τὸν λόγον ἢ τοῦ πολλαχῶς 
΄ a , δ τ e ͵ 

λεγομένου διαίρεσις; ἣ ὅταν γνώριμον ἧ. xa) ὃ σημαινόμενον of λόγοι 
> , > ε - > αὐ 

γενήσονται; ἀλλὰ χαὶ τότε, φησίν, ἀορισταίνει πως ἣ τοῦ ἀχούοντος διά- 

νοια τ δ ραν το το μένῃ τὰ πολλὰ σημαινόμενα. ἣ πρὸς τὸν λόγον τὸν τοῦ 

i) 

λέγοντός φησι υμηδὲν διαφέρειν | τὴν τοῦ πολλαχῶς λεγομένου διαίρεσιν, 141: 
ε 

ὅταν 6 λέγων ὡς ἐφ᾽ ἑνὸς χαὶ τοῦ αὐτοῦ ποιῆται τὸν λόγον μήτε γυμνα- 

σίας χάριν μήτε σοφιστιχῶς ἐπ᾿ ἄλλο χαὶ ἄλλο μεταφέρων αὐτὸν σημαι- 
, Lé ‘ Ἢ \ \ ~ is 

VOUSYOV* TOTE γὰρ ὡς WEY προς τὸν λέγοντα οὐδὲν συντελεῖ 7, τοῦ πολλα- 

χῶς λεγομένου διαίρεσις, ὃ ὃὲ ἀχούων ἀορισταίνει χαὶ τότε ἀδήλου ὄντος 
χαὶ τότε τοῦ δειχϑέντος. χατὰ ποίου σηυαινομένου δέδειχται. 

p. 28006 Λέγεται δὲ ἀγένητον gws τοῦ οὐδὲ γὰρ εἶναι γίνεσθαί 

φασιν ἁπτόμενον οὐδὲ χινούμενον. 

\ 5 - 

Προϑέμενος διελέσϑαι τὰ τοῦ ἀγενήτου σημαινόμενα πρῶτον μὲν ἐχεῖνό ! ‘ [I I 
΄ , 

φησιν, ὅπερ χαΐτοι πρότερον μὴ Ov, ὕστερον δὲ ὄν, ἀγένητον ὅμως λέγεται 

ὡς τς γενέσεως, τουτέστι χινήσεώς τινος χαὶ παρατάσεως, ἐλϑὸν εἰς τὸ 

εἶναι. τὰ γὰρ γενέσεως μὴ δεηϑέντα glee ὑπόστασιν elxotms ἀγένητα λέ- 
v ε 

γΞ τα γ aarp sey ot τὸ ἅπτεσϑα! χαὶ τὸ χινεῖσϑαι λέγουσι χαὶ Εν ἁφὴν 

ἀϑρόως χαὶ ἀπαρατάτως γίνεσϑαι νομίζουσι χαὶ χινήσεως λέγουσι μὴ εἶναι 

γένεσιν μηδὲ μεταβολὴν μηδὲ διὰ γενέσεως 7 χινήσεως τὸ μὴ χινούμενον 

τι τὸ χινεῖσθϑαι προϊέναι" εἰ γὰρ χαὶ ἣ χίνησις μεταβολή τίς ἐστιν, εἴη 
~ \ ΄ fe \ ~ >! > wv oo 

UST eno μεταβολῆς χαὶ χινήσεως χίνησις, χαὶ τοῦτο ἐπ᾽ ἄπειρον: ὅπερ 
, pl \ ~ ~ 

voy μὲν εἰς ἄλλους ἀπέπεμψεν cindy χαϑάπερ ἔνιοι, ἐν δὲ τῷ Καὶ τῆς 
al Φυσιχῆς ἀχροάσεως αὐτὸς adder ἥποτε ὃὲ ἢ μὲν ἁφὴ χαὶ ἢ ἀστραπὴ 

wy » ε 
χαὶ ὅλως τὰ ἐξαίφνης χαὶ ἀχρόνως δοχοῦντα ὑφίστασϑαι χαὶ ἀρχὴν ἔχει 

χαὶ μέσον χαὶ τέλος τῆς ἀπὸ τοῦ μὴ ὄντος ἐπὶ τὸ εἶναι διόδηυ χαὶ διὰ 

ξ τὸ εἶναι, χαὶ χρόνος αὐτῶν μετρεῖ τὴν γένεσιν, χἂν 

λάχιστος ὧν διαλανϑάνῃ τὴν ἑαυτοῦ παράτασιν, 7 μέντοι χίνησις χαὶ 7, 

1 χαλῶς] in ras. D 4 διαφέρει E: corr. E? 6 γνώριμος ὁ 10 ὅταν --- 

διαίρεσις (13) om. Ὁ ποιεῖται E: corr. E? 12 λέγοντα] λέγεται comp. A 

14 χαὶ τότε A: etiam Ὁ: om. DEc ποίου σημαινομένου)] τὸ ποῖον σημαινόμενον ἐ 

15 εγεται Ὁ Cesc ov ὁ γίγνεσθαί De 16 φησιν A 18 xpwtepov 

E: corr. E? ὅμως) ὅ- e corr. E? 19 τουτέστι χινήσεώς om. CD ἐλϑὼν Εὶ 

corr. ἘΣ 20 γενέσεως om. A ὑπόστασιν γενέσεως Α 22 χινήσεως) κινήσεων 

E: del. 3: om. ς 25 μεταβολῆς] μεταβολῇ A κινήσεως) κινήσει A: om. b 

26 eis—rijs] mg. E? ἀνέπεμψε C: remisit Ὁ: ἀναπέμπει K?: ἀποπέμπει c λέγων 2c 
ἔνιοι AD: quidam dicunt Ὁ: ἔνιοι τὸ ἅπτεσϑαι καὶ τὸ χινεῖσϑαι λέγουσιν Εἰς 21 Φυσι- 

ie 
χῆς] cap. 1 αὐτὸς] αὖ A τέδειξε] seq. ras. 1 litt. E 29 ἐπὶ] εἰς Ec an 

διόδου CDE: ὁδοῦ A: viae Ὁ 31 διαλανϑάνοι Ἢ x ΟΝ E: corr. E? 

15 

20 

25 

30 
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Y éye 

TO 
το 

΄ Ω᾽ ΄ \ > 

μεταβαλλόντων χαϑ ἑαυτὰς οὐ 

εἰσιν οὐδὲ at 

ται" ὅταν ὃὲ τὴν χίνησιν χαὶ τὴν 
nde 4 { YS “ῳ \ ν > 5 ϑεασώμεϑα ἀπὸ τοῦ μὴ οντος εἰς 

5 ad \ 

ἐννηοῦμεν γένεσιν. ὥσπερ χαὶ τὸ 

παρατάσεις ἐν παρατ 
“-Ξ 

SIMPLICH IN L. DE CAELO 111 [Arist. p. 28066. 9] 

‘ ¢ 4 vy < ~ 4 ‘ / "ἢ 

σις χαὶ at μεταβολαὶ ἄλλων οὖσαι τῶν χινουμένων χαὶ γινομένων χαὶ 141: 
Falta > Ds = ‘ ΄ “nt δ rn a 

OYOUGLY® οὐὸξς γάρ Gt Οοὐὴϊ EY οὐὖοις { 9 
5 δὲ 

ἄσεσιν οὐὴ 
, 

& τὰ μέτρα ὡς μέτρα μετρεῖ- 
‘ 

cow ual τὴν μεταβολὴν ὡς εἴδη τινὰ 85 = 

\ > Oo! ΄ \ , τὸ εἶναι προελϑόντα, τότε χαὶ τούτων 
4 ~ ΄ ~ 

μέτρον, οἷον τὸν πῆχυν, ὅταν ὡς σῶμα 
διεστὼς ἐννοήσωμεν, μετρεῖσϑαι χαὶ αὐτόν φαμεν" χαίτοι χαὶ ἐπὶ τούτου 
> » ~ σις. ὦν ae v δυνατὸν λέγειν, ὅτι, εἰ ἔστι τοῦ μέτρου μέτρον, ἀνάγκη ἐπ᾽ ἄπειρον χω- 40 
ρεῖν: GAR οὔτε ὡς μέτρου αέτρον ἐστὶν ἀλλ᾿ ὡς σωματιχῆς παρατάσεως, 

ξ΄ 

10 οὔτε ὡς χίνησις ὡς 

βάλλει, 

χρόνῳ συμμεταβαάλλεται. 

χινεῖται οὔτε 
355)? ¢ " ΩΝ 

ἀλλ ὡς χαὶ αὐτὰ πρότερ 

χαί μοι 
, > ~ ‘ > 

αύὐτην αὐτῶν μεταβολὴν ἐνν ° 

ἅπερ ἔνιοι λέγων’ οὐ γὰρ εἶναι 

15 280b 9 p- 

Δεύτερον σημαινόμενον 
ἄνευ τοῦ γίνεσϑαι 

προῆλϑεν 
ἘΠΕῚ 

4 
yeas ἵενεσϑαι, 

von 
πὶ 

γίνεσθαι 
ar 

yp OF T εἰς 

at, ἽΞ χαὶ 

χαὶ τὸ Yor 

πρῶτον ἣν τη μενον. χαὶ τὸ 
\ 4 \ pe hae = Lf od 

μεν εστι. ποτε δὲ οὐχ ἔστ t, τουτοῦ LMPt wv 
᾿ 

VATOV γενέ σϑαι 
957 

τοῦ ἀδυνατον 

3 

φησίν, 
esa τοῖ 
C “Ἂ τὰ 

μενον γίνεσϑαι ἡ νε 
Δ > 

ὃ οὐχ 4 τὸ χυρίως ἀγένητον, / 

] 

6 ἐννοοῦμεν) corr. 

AEe 

ρεῖν] ἰέναι E*e 

(alt.)] ἡ A 

ἀποπέμψαν KE: 

οὐ yap AC: 

1d 6 

om. CD: 

γενομένων Cc 2 xad? 

ex éyvoovy// cae 

τούτων A 

9 οὔτε] ody Ec 

ὡς (tert.)] 7 A 

πέμψαντι E* 

ς 

ὡς 

19 

λέγουσιν ς 

> 
ἀπο 

γίνεσθαι KE! ὃ 

23 ἦν] AE*b: 

Cov A 

μέντοι lel. 

tw] mut. 

οἷον E 

E?: 
It 26 

τοῦ] corr. ex οὐ K? 

Χ 
μεν Cc 

x 
OuUYv cc 

δυνατὸν Ab: ἀδύνατον DEc 

iv εἰς ἄλλους ἀποπέμψαι 
ἜΣ, 

Qu 

ἀγενήτου σημαινόμενον ἀπαριὺϑμεῖται τὸ ὅλως 

te Sh ἊΣ 
ὥστε OTE sas 

ἑαυτὰς ACDE: zat” 

ἐννοοῦμεν τὴν A 

8 ἀνάγχη --- μέτρον (9) mg. E? 

λόγον] λόγον εἰπὼν c 

χαὶ γὰρ DE 

24. 25 post ἀδύνατον add. μὲν E*c 

ἀδυνάτου A: 

ΔΕ: 

post ὥστε del. μὴ 

γένεσις γίνεται οὔτε ὡς μεταβολὴ μετα- 
\ ‘ v a! Vv ~ 

ov μὲν μὴ ὄντα, ὕστερον ὃξ ὄντα, τῷ 

qs δοχεῖ χαὶ ἌἌριστ τοτέλης διὰ τὸ THY τοι- 45 

ὃν hoy Ὃν χαὺ- 141Ὁ0 

ίνεσϑαί φησι. ἢ ad 

ou γίνεσθαι 

χαλῶς. 

γενήτου παραδίδωσιν. ὃ 
\ ν᾿ ~ σ 

τὸ εἶναι προελϑεῖν, ὅπερ 

τὸ εἶναι οὕτως ἀγένητος τέως οἰχία A 
ig f Ὁ, >A - 

Ἢ γινομξνη, "μηῦξπῷ οξ οὐσα. 10 

Iy7 

αουνατοην 

\ ΄ > Ni ᾿ > | 

is γενέσεως εἰς TO εινᾶι παριόν. οιἷὴὼν TO 

Oto ἀδύνατον σϑαι, ἀλλ᾽ ὅμως ποτὲ 
\ 

TO 

γενέ 
yeve 

4 

tT ρίτον σημαινόμενον ἀδύ- 

ε ὃ διὰ ωέντοι 
ile yD) Oe Cer αὐτό" 

= 
οὐν 

ὅτ ὡς δυνατὸν “aye a OTE υὲν 

χαϑ᾽ αὑτὰς ὁ 

ἐπὶ Db: e corr. ΟἹ: 

>] els Ec 8.9 yw- 

ἡ AE: οὖν ὡς ὁ 

zat CD: om. ὃ 

14 λέγων] λέγοντες 

» ας 
ἐπι 

Σ ἐσ 
ci 

10 ὡς (pr.) CDE*b: 

11 χαὶ A: 6 corr. 
= 
He 
ae 

~ 
I E 

» 

: χαὶ γὰρ μὴ E%e γίνεσθαι D et corr. ex 

20 ἣν] ἣ Ac 

χαὶ --- σημαινόμενον (24) om. Ee 

in τὸ E* 22 προιόν ς 
34. χωρί- 

25 post ὥστε add. μέντοι E*e 

corr. A* 27 γίνεσϑαι (pr.)] γίγνεσϑαι 

om. CDE 28 ody Ab: om. DEe 
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\ ΝΑ Υ ~ ν 5» ὙΥΝ ~ a. 

εἶναι, ποτὲ δὲ ἡ" οὕτως δὲ τῶν μὲν ὄντων ἀγένητα τὰ ἀΐδια, τῶν δὲ μὴ LID 
ΠΑ 

'͵ 

ὄντων τὰ μηδέπ ἴω a © εἶναι δυνάμενα. 90 
~ Ὁ 7 ΝᾺ σ ~ x / if, ~ 

Δοχεῖ δέ wor τὸ ὅλως προσϑεῖναι ἐνδειχνύμενος, ὅτι τὰ πρῶτα ση- 
, ΄ Shee > . ) ey “Ὁ Dp! ay 

ϑαινομενά πῃ TO ἀγένητον εἶχεν, GAN οὐχ ὁλοτελῶς. εἰπὼν δὲ ὅλως 
͵ 

\ 

ὃ ἀδύνατον γενέσϑαι διαιρεῖ τὸ ἀδύνατον διχῶς, ἕνα μὲν τρύπον thy μετὰ 
τοῦ ὅλως νοούμενον, xa’ ὃν οὐχ ἔστιν ἀληϑὲς εἰπεῖν, ὅτι γένοιτο ἂν 90 

ὅλως xa? ὁποιονοῦν τοῦ γενητοῦ σημαινόμενον: πάντα γὰρ ἀναιρεῖ τὸ 
ὅλως" ἕτερον δέ, χαῦ᾽ ὃν ποχυμεθως λέγεται χαὶ ὁλοσχερῶς τὸ ἀδύνατον 
a τ τῶν μὴ ῥᾳδίως ἢ μὴ ταχὺ ἣ μὴ καλῶς upp venus χαὶ γὰρ 

- 5" Ν 

10 τοῦτο πάνυ παχέως χαὶ ἀχυρότερον ἀδύνατον γίνεσϑαι χαὶ ἀγένητον λέγε- 30 
\ , Ἃ ~ > l4 

ται" ὥστε μετὰ τούτου τέσσαρα ἂν εἴη τὰ τοῦ ἀγενήτου σημαινόμενα. 

p. 280014 Τὸν αὐ 
μήπω ὄντος, ἀλλ ἐνδεχομένου. 35 

? > ~ 3 ΄ ΄ ‘ ~ 

Αποδοὺς τὰ τοῦ ἀγενήτου σημαινόμενα βεταβέβηχεν ἐπὶ τὰ τοῦ γε- 
- 7. , > a o 

15 νητοῦ χαὶ τὸν αὐτὸν ἐχείνοις αὐτὰ τρόπον ἀποδίδοσϑαί φησι, διότι ἕχαστον ι 

πρὸς ἕχαστον οἰχείως ἀντιτιϑέμενον ἀποδίδοται. χαὶ πρῶτον ἐχτίϑεται τοῦ 
γενητοῦ σημαινόμενον, ὃ μὴ ὃν πρότερον ἔστιν, εἴτε διὰ γενέσεως εἴτε 40 

ἄνευ τοῦ γίνεσϑαι, ὁτὲ μὲν μὴ ὄν, πάλιν δὲ ὄν, ὥσπερ αἱ ἅφαί: γενητὰ 

γὰρ πάντα τὰ τοιαῦτα, διότι πρότερον μὴ ὄντα ὕστερον ἔστιν, xdv ὃ τρόπος 

20 τῆς εἰς τὸ εἶναι παρόδου διάφορος. ἀντίχειται δὲ τοῦτο τοῦ γενητοῦ τὸ 

ane usvov τῷ δευτέρῳ ῥηϑέντι τοῦ ἀγενήτου σημαινομένῳ, O μήπω ὃν 45 
, ~ la ~ >) , 5 

οἷόν τε yeveodare τῷ γὰρ μήπω ὄντι xat διὰ | τοῦτο ἀγενήτῳ ἀντίχειται 142. 
Ἁ Vv \ . a heer ς 

τὸ ἤδη ὃν ἐχ pv διὰ τοῦτο γενητὸν λεγόμενον. δεύτερον ὃὲ τοῦ Ὸ κ- A o vay x 2 = 

γενητοῦ σημαινόμενον τὸ δυνατὸν γενέσϑαι εἴτε τῷ ἀληθεῖ διοριζομένου 

τοῦ δυνατοῦ εἴτε τῷ ῥαδίως ἣ ταχὺ ἢ χαλῶς" ἀντέϑηχε 68 τοῦτο τῷ χατὰ 5 τῷ σι 

\ tas ~ ΄ ΄ - = 38 Ξ 

τὸ ἀδύνατον τοῦ ἀγενήτου σημαινομένῳ, τῷ μὲν πρώτῳ τοῦ ἀδυνάτου τὸ 
- ΄ ΄ σ > Ω 7 > ? > ~ \ 

οὔὗτο λεγόμενον δυνατόν, ὅτι ae ἐστιν ἐπ΄ αὐτοῦ τὸ γένοιτο ἄν, 
\ > / \ ¢e a7 l4 PD) Ἃ - / 

ἃ δευτέρῳ τὸ Padtws γινόμενον 7 ταχὺ ἣ χαλῶς" λέγεται γὰρ δυ- 

τ 
τ 
ὃ 

\ PIC \ ~ σ ὙΝ, ΄ a7 ΄ 

νατὸν γενέσϑαι χαὶ τοῦτο, ὥσπερ ἀδύνατον τὸ μὴ ῥαδίως γινόμενον. τρίτον 10 

q 
hes = ~ ~ ΄ > ΄ Ms ue ~ \ 

τς τοῦ γενητοῦ τρόπον ἐχτίϑεται, οὗ ἣ μεταβολὴ ἐχ τοῦ μὴ 
> pal Se A f , Vv vn » ~ led > 

ὄντος εἰς τὸ ὃν διὰ εὐ ον γίνεται, εἴτε ἤδη εἴη τοῦτο οὕτως τὸ εἶναι 
fi ¢ , > ~ v > , \ 

εἴη. ἀντίχειται δὲ ὃ TPOTOS οὑτῆς τῷ πρώ τῷ ρῥη- 
v Vv > 

ἔχον εἴτε val wxdET 
~ 5 Ἁ ῶ 7 5» - το τ > 

ὕέντι τοῦ ΤΡ ΤΙΣ τὸ μὲν γὰρ ἀγένητον ἐχεῖνο ἦν, οὗ ἣ εἰς τὸ εἶναι με- 

1 οὕτω De τὰ] suprascr. E? 2 πὰ] corr. ex τὸ EH? 4 ἔγχει A 0 ἂν 

Ab: om. DEc 7 γενητοῦ] νοητοῦ Ὁ 8 ὁλωσχερῶς D 9 μὴ (sec.) om. A 

10 ἀχυρώτερον A 10. 11 λέγεται] -et- in ras. Ὁ 12 δὴ E 17 ἔστιν 

ADEb: ὕστερον ἔστιν Ἐς 18 γίγνεσθαι Ee Sc 19 ἔστι DE 

20 τοῦ CE: τὸ τοῦ ADE?c τὸ ACD: om. Ee 22 γὰρ] suprascr. E! 

25 τῷ (pr.)] corr. ex τὸ E? 26 post πρώτῳ add. τρόπῳ Εἷς ἀδυνάτῳ E: corr. E? 

28 δὲ AE*b: om. DE dl τοῦτο --- εἴη (32) om. E: εἴτε μήπω εἴη E*e 
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caBoky οὐχ ἣν διὰ γενέσεως. τὸ δὲ γενητὸν τοῦτο, οὗ ἢ ἐχ τοῦ μὴ ὄντης 1420 TAO ἢ 1 ἵξνεσξεως. τὸ GS ἵξνητο 9, 90 Ἢ Sh TOV μη ντῆς 142 

> > - ws 4 ~ 
εἰς τὸ εἶναι μεταβολὴ οὐχ ἄλλως ἐστὶν 7 διὰ γενέσεως. 15 

7” 4 ΄ > 5 . 5 , ΄ /¢ 

Οὕτως μὲν 6 ᾿Αλέξανδρος φιλοπόνως ἐξηγήσατο χαὶ ἀντιτέϑειχε τὰ 

τοῦ γενητοῦ σημαινόμενα τοῖς τοῦ ἀγενήτους μήποτε ὃὲ τὸ πρῶτον τοῦ 
i i fh ‘ i ssa | 

~ ’ ’ὔ » 

5 γενητοῦ sae ee ὅπερ χαὶ χυριώτατόν ἐστι, καὶ πρὸς τὸ τρίτον ἀν- 20 
‘ ‘ ~ “- 

τίχειται τοῦ ἀγενήτου, ὅπερ χαὶ αὐτὸ τὸ κυριώτατον τοῦ ἀγενήτου ση- 

μαινόμενον δηλοῖ τὸ ὅλως ἀδύνατον γενέσϑαι, ὥστε ὁτὲ μὲν εἶναι, 
o 

[- al 
εὐ ee , ) Pe Pepin εν RORY 4 > “Ὃ x Ἃ ja ae ne 

ὃ ὃξ wy, εἴπερ τοῦτο γενητὸν ἔστιν, Ὁ Uy OV πρότερον ὕστερον EOTLY, 
ἐπὰν XL 4 v , ar v ΄ ~ Ul 3, ~ Vv > Ύ ~ 

ITS WEY "ἢ OV, πάλιν OF OY, OTOLOS ἂν TOOTOS αὐτῷ Sty τ τῆς εἰς TO είναι 2 

10 παρόδου. 

A 

p. 280020 Kat φϑαρτὸν δὲ xat ἄφϑαρτον ὡσαύτως ἕως τοῦ ὃ 
Vv 

ν 
” ς 

ELTOL AV TLS εὐφϑαρτον. 

ba FY ἘΣ \ ~ pee \ Se 0» \ “ἰῷ -- Jt > ΄ Ἐφεξῆς χαὶ τοῦ φϑαρτοῦ χαὶ ἀφθάρτου τὴν τῶν σημαινομένων διαί- 80 

ρεσιν παραδίδωσιν ἀπὸ τοῦ φϑαρτοῦ τὴν ἀρχὴν ποιησάμενος. χαὶ πρῶτόν 
~ ~ s v ov 

15 φησι τοῦ φϑαρτοῦ σημαινόμενον τὸ πρότερον μὲν ὄν, ὕστερον δὲ μὴ ὃν ἢ 
ἊΝ ΄ o \ > YW. Ss A κι, / >] ΕΣ 

SVGSY OWEVOY ὑστερῶν 7) εἰναι, εἴτ ε Ola τοῦ φϑείρεσϑαι εἰς τὸ μὴ ξιναᾶι 

30 cv μεταβάλλοι εἴτε καὶ ἄνευ τούτου, ὡς at deat τὸ γὰρ οὕτως φϑαρτὸν ὁ ‘ 

SN ~ ~ ΝΣ € f on 

διὰ τὸν τρόπον τῆς μεταβολῆς λέγεται φϑαρτόν, ἀλλὰ διὰ τὸ ποτὲ μὲν 
> >) BLE ¢ a eee > \ ΕΣ: προ τς 2) \ 2. ~ 

εἶναι, mote δὲ μή. ὑποστιχτέον ὃὲ εἰς τὸ “ ἣ ἐνδέχεται. ἵνα τὸ ἐλλεῖ- 
20 mov τὸ ὕστερον μὴ εἶναι διὰ τῆς ὑποστιγμῆς προσεννοῶμεν. xat ἐστιν 

΄ - 

(=) Gil Φ vv «ε} CS ς νητοῦ ἀντιχείμενος: χαὶ γὰρ ἀντίχειται 40 ce = oO 
ra 

οὗτος ὃ TP πρώτῳ τοῖ 
΄ 

‘ 

τὸ γενητὸν τῷ μὲν φϑαρτῷ ὡς ἐναντίῳ, τῷ δὲ ee ὡς th gos 
~ > > σ ΄ 5 ” o Vv 

ἐχεῖνο δὲ γξνητον YY: OTL TPOTSEOGY \L7, OV UGTEDOY ἔστιν. ειτε γινόμενον 

v ~ , { ae \ σ 2 

εἴτε ἄνευ τοῦ γίνεσϑαι ὁτὲ μὲν μὴ ov, πάλιν δὲ Gy, ὅπερ ἐνταῦϑα ἐσήμανε 
ΡΝ ~ ΡΞ) € ΄ ΄ = ς ν ches ῃ ΄ «ΚΓ τ: ΄ r \ b} = 

25 διὰ τοῦ εἴτε ἀν ποτε χαὶ μεταβάλλον εἴτε μή. διὸ οὐ 4ὅ 

net uot χαλῶς ᾿Αλέξανδρος λέγειν, ὅτι δύναταί τις ex τῆς λέξεως ταύτης 

τῆς | λεγούσης ἘΣ φϑειρόμενόν ποτε χαὶ μεταβάλλον εἴτε μή 142d 
"» ΄ ~ > v ~ ~ 

ἀχούειν ὡς λέγοντος αὐτοῦ φϑαρτὸν τὸ ἐπιτηδειότητα Sie φϑαρῆναι, 
\ 

χἂν μὴ φϑείρηταί ποτε τῷ χεχωλῦσϑαι, ὡς τὸ ἐν τῇ ἀτόμῳ ἄχυρον. ἀλλ 
ῃ 

Ἄς (Εἰ Τὰν v “ ~ ~ vw ~ 

30 ὅπερ ἐσήμαινεν ἐπὶ τοῦ γενητοῦ τὸ ETE λίθος, εἴτε ἄνευ τοῦ γίνεσϑαι 5 
> , yo) -. 

uy ὄν, πάλιν δὲ ov’, τοῦτο σημαίνει μετ 
\ ΄ Vv VA 

ὄμενόν ποτε χαὶ μεταβάλλον εἴτε wy. 
~ NY x ~ Ἂ ~ ~ , 

τοῦ σημαινόμενον παραδίδωσι μέρος ὃν τοῦ πρὸ αὐτοῦ τὸ διὰ τοῦ φϑείρε- Ἔ 

3 ἀντιτέϑειχε] -ε 6 corr. Ε" ὃ σημαινόμενον om. A χαὶ (pr.) om. A 

κυριώτερον A ἐστι] seq. ras. 1 litt. E zat (alt.)] x cum ras. 2 litt. E: om, 

be 9 τρόπος] ὁ τρόπος A 12 τις ἄν BE 13 χαὶ (pr.)] δὲ καὶ A Ι0 μὴ 

(alt.) Db: om. AE 17 μεταβάλλει Ὁ αἱ DE?: om. AE οὕτω De 

18 ἀλλὰ] mg. E* 19 ὑποστιχτέον) -é- e corm E q) εἰ ὁ 23 γενόμενον ὁ 

25 ποτε] te Ee 26 λέγειν Ἀλέξανδρος A 28 ἐπιτηδειότητα] -et- e corr. Καὶ 

29 χἄἂν] corr. ex χαὶ E?* cw] corr. ex τὸ Α΄ τῇ 6 corr. ἊΝ 30 τὸ] 
3 

280615 γενόμενον α ylyvesdar Ec 32. 33 wdeee όμενον τοῦ φϑαρτοῦ BE? 



SIMPLICII IN L. DE CAELO T 11 [Arist. p. 280090. 25. 

σαι bebe ha we éx τοῦ ὄντης εἰς TO μὴ OV, 
\ , , ~ 

ταὶ λέγονται, 6 τρίτῳ τοῦ 

φϑαρτοῦ σημαινόμενόν φησι τὸ ᾧ 
‘ ‘ ‘ ͵ 

ΠΕΡ ἀντίχειται τῷ 

as 

ZotwWs © 

τον εἰώϑαμεν χαλεῖν χυριώτερον" 
ἡενητοῦ σημαινομένῳ μεριχώτερον. δὲ on 

ἀντίχειται 

28] 91 

> ae a | Cea ee ‘ 

“a ὃ οὐχέτι αἱ goal ovap- 142b 
~ , , 4 ~ 

γενητοῦ τρόπῳ. τρίτον: δὲ τοῦ 11 
σ ’ 

ϑειρόμενον, ὅπερ εὔφϑαρ- 
‘ 

Si a ς, ἶϑ ~ . / 

ὃξ τοῦτο τῷ δευτέρῳ τοῦ 
. 

\ ~ 5 ~ 

χαὶ τοῦτο εἰπεὶν δυνατὸν φϑα- 
~ y ~ "» - ~ ~ v a Ae as 

ρῆναι, εἴτε τῷ ἀληϑεῖ διορισϑέντος τοῦ δυνατοῦ εἴτε τῷ ῥαδίως. 

p- 2800 25 

Πρῶτον τοῦ 

10 

ὕστερον οὐχ 

- Vv 

% TOU OYTOS 

ar 

τοῦτο OF 

5 ΞΘ ἣν Ἢ 

εἰς. τὸ Un ὃν 
wv € σ Ἃ 

ἄφϑαρτον. OTL, χᾶν 
\ 

ὄν, ἀλλ᾽ οὐ διὰ φϑορᾶς. χαὶ 
φϑα 

Ἢ τὸ ὃν μὲ p. 28028 
ἄπτεσθϑαι. 

, ~ 6 > ~ - ~ © 

χείως χεῖσϑαι ἐν τῇ τοῦ apdap 

ἀλλ 

Al 

οὐχ ἀφϑάρτου δι᾿ αὐτῆς UEVOY, 
os \ Cc X ~ ~ sf 

Uy χαὶϊὶ αφὴ νὺν τηϊοῦτον 9 

SN ΄ © od ΤΡῚ = ~ πεῖ 
ταὐτὸν σημαίνεσθαι τῇ Ev τῇ τοῦ τοῦ: Ω 

v o \ v ” a7 

ον τι ὑστερῶν U7) εστιν ἢ ἐνὸ 0S) τῷ qo 

φϑειρόμενόν τι χαὶ κα he 
~ . Sm > 

yous éxet τὴν λέξιν Geel 
᾿Ν ΄ 
δευτέραν {PAO 

\ Ve 
un sow 

ὮΝ 4 ΄ 

GUALPSGSL ὡς 

Ξ': 
\ ΄σ 

χαὶ OTL 

1. 2 ἄφϑαρται A ὃ διαφϑειρόμενον A ὃ. 

bis E, sed corr. 5 post μεριχώτερον add. ὄν 

6 τὸ ἀληϑὲς Εἰ: corr. Ἐπ 8 εἰσίν 9 τοῦ 

βαλε Ἐς 16 διὰ τὸ] τῷ Ὁ 

(χαὶ ὃ. δὲ Arist. cod. E): 

18 χαὶ δυνατὸν 

continuandum erat usque ad p. 28141 φϑειρόμενον 

πᾶσι δοχεῖ Ec 21 τὸ] del. 22 

, , vw 

τοῦ ἀφϑάρτου σημαινόμενον ἐχτίϑεται τὸ ἄνευ 
μὴ ὅν, τοιαῦται ὃὲ αἱ aout, 

εἰσίν. 
~ ~ , 

πρώτῳ τῶν φϑαρτῶν σημαινομένῳ. 
>| 

δῆλον, 

ρτὸν διὰ 

ν χαὶ δυνατὸν μὴ 

͵ > - ere “Αὕτη, φησὶν ᾿Αλέξανδρος, ἣ λέξις πᾶ 
ἔρτου διαιρέσει" 

ἐχτίϑεσϑαι δοχεῖ. 

τινα φϑαρτοῦ 

ς ἀν, γραφήν, 

ἀδύνατον δὲ c (Arist. cod. 

γὰρ σὺ yap b: 

-“ ~ ΄ 

ξῶς TOD π ρ (oe 

20 
, 7 wv ~ « , 

OTL ἄνευ τοῦ φϑειρ 
> . ~ 

LONODVAUEL 

Mv = ~ © - <= Φ χαὶ γὰρ 

τοῦ 2% 
> 

εις 

υετέβαλλε, χἂν μὴ διὰ 
᾿"» >. ~ v 

υεταβάλλοι ἐχ τοῦ avtns 
~ ΟΝ 

τηοῦτη OLS 
ees ποὺς 

τὸ πρότερον ὃν ὕστερον 

ας XX v { 

ὅτι υὲν ἄφϑαορτον 
, 

ἊΝ σ ~ δ ~ 

εἶναι ἕως TOD οὐδὲ ταῦτα 

35 . σα σχεδὸν Goxst πᾶσι WH οἱ- 

φϑαρτοῦ oS τὸ σημαινό- 
‘ ‘ ‘ 

\ n,\ Ἁ yap σὺ 7ap 

σημαίνει, “at δοχεῖ 
᾿Ν ΄ ~ ‘ 

διαιρέσει τῇ γὰρ 

εἶναί 40 

5» ~ ~ 

cy TT) τοῦ 

, ἊΝ, ~ id 

γράφέα διχῶς ἀμ 

λων ΓΝ 
φϑαρτοῦ 

δὶ 

αρτῶντα, 
\ 7 ΄ = 

AGL “OTL μετηνεγχξεν 45 

4 ἔφϑαρτον E: corr. E? 4 τῷ] 

Ee ἔστιν E, sed corr. 

om. D 13 ἐλέγομεν A μετέ- 

cod. H): δυνατὸν δὲ E AD (ut Arist. 

L); ef. infra p. 318,16 lemma 

20 δοχεῖ πᾶσι Ab: doxet CD: 

σὺ yap A: γὰρ σὺ DE%c: yap 

.. 280620 seq. lac. 6 litt. -E 24 év tH om. A εἴτε] xt 25 εἶναί (alt.) om. D 

26 φαμεν] o A μή] zat μή Ὁ zat (alt.) om. Ec 28 δευτέραν] 6° ἑτέραν e 

corr. ΕΞ, ὁ ἁμαρτῶντα AE: corr. EK! 29 διπλῆν ADE: ἄλλην E*be: mg. ἢ ὡς ? iy i i 5 i 

ἄλλην 7 ὡς διπλῆν. Gozet δὲ μᾶλλον δεῖν λέγειν διπλῆν E! zat] supraser. E? ἢ 1.» [ if i 
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5 ~ vas L ~ , « 

ἐχεῖθεν. ἄλλοι δέ, φησίν, εἶναι μὲν ἐπὶ tod ἀφϑάρτου λέγουσι, ταὐτὸν 143. 
“ - cm ΄ 

Gk σημαίνουσαν τῇ μελλούσῃ λέγεσθαι τῇ “ἢ χαὶ τὸ μήπω ἐφϑαρμένον. 
Radice ἐνδεχόμενον 

φασι" πρὸς 
- > . Pal ΄ ν "» wv 

5 ἀπάδοι ἂν τῆς τοῦ ἀφϑάρτου διαιρέσεως" ἔοιχε γὰρ λέγειν ἄφϑαρτον Gr ὃ 
“ρου δ \ Μ 

αὐτὴς τὸ OV, 
, 

WSVOY TOTS 
> . ΄ 5 Pe , = τῇ 

ἀποβλεπόντων ἡμῶν ἄλλ᾽ ἣ πρὸς τὸ εἶναι αὐτοῦ μόνον χαὶ διὰ τοῦτο 
Ἅ » 5 , 2) ἄφϑαρτον αὐτὸ λεγόντων. 

Ἢ a 5 > \ σ \ 5 v b) 5 

10 Ταῦτα μὲν ὁ ᾿Αλέξανδρος. χαὶ ὅτι μὲν χαὶ τὸ ὄν, ὅτε ἔστι, δι᾽ αὐτὸ 10 
~ \ - 

τοῦτο τὸ νὺν 

o Ὁ 

μενον OF VU 
΄ \ \ ΄ > \ ~ lp > ~ ΄ ~ > LAN δ ανν ὦ oe 

σημαίνειν: χαὶ γὰρ ἢ ἀρχὴ τῆς λέξεως ἐν τοῖς πλείοσι τῶν εἰς Sue ἐλϑον- 1ὅ It | i Ee { 

15 των εὐ 

δυνατὸν μὴ εἶναι, GAN οὕτως: ἣ τὸ ὃν μέν, ἀδύνατον δὲ μὴ εἶναι. 
Χ 

χαὶι ELTEP οὔ 

/ ΄ 

φεστερον τὸ T 

χαὶ τὸ ἀχύρως τὸ χατὰ TO νῦν ὃν διὰ τοῦ ἣ χαὶ οὐχ ἐσό 

5 ΄ Vv 

ται. GAR ὅμως χε, ἐστι xat ἀλήϑειαν, ὅτι ἔσται πὸ 

τοῦ μετ᾽ ὀλίγον χεγομένου τοῦ χαὶ τὸ μήπω ἐφϑαρμένον, ἐνδεχό- 

SIMPLICII IN L. DE CAELO Τ11 (Arist. p. 2800 28] 

S\ o Ύ > b) S17 b] ~ 

δὲ ὕστερον μὴ εἶναι" μὴ δεόντως ἐν τῷ ἐδαφίῳ φέρεσϑαί 

γὰρ ἐχείνῃ διπλῆν ποιεῖν γραφήν. οὐ μήν; φησίν. ἀκ; 

v Vv . ‘ Vv v 

ὅτε ἔστιν, εἴτε δυνατὸν εἴη ποτὲ μὴ εἶναι εἴτε χαὶ φϑαρησό- 
~ / Vv , 

χαὶ διὰ τοῦτο μὴ ἐσόμενον, νῦν μέντοι ὄν. πρὸς μηδὲν τούτων 

΄ 

εἶναι ἄφϑαρτον χαλεῖ, “dv μέλλῃ φϑείρεσϑαι. visi χαὶ ἐχ 
x ΄ 

‘ 

στερον μὴ εἶναι" οὐ μέντοι πᾶσαν τὴν λέξιν οἶμαι τοῦτο 

¢ AX > λ ‘ οὐχ οὕτως ἔχει, ὡς ᾿Αλέξανδρος eypayey, 7, τὸ Ov pev xat 
>) \ 

τως ἔχει, τὰ δύο ΟΠ Πα 2 1 τοῦ ἀφϑάρτου εἰπὼν νῦν aca- 

τε χυρίως διὰ τοῦ ἢ τὸ ὃν μέν, ἀδύνατον εν εἶναι 30 
, 

a os 
AS οὐ is 

a Ξ 

< =| 5 a o *) 

χαὶ τ ὙΠ ΤΣ τοῦ τοιούτου προσϑεὶς τὸ σὺ γὰρ εἶ χαὶ 
> Ἃ \ x “Ὁ cy ~ la τ, 

ἐπαγαγών, ὅτι, χἂν χατὰ τὸ νῦν εἶναι ἄφϑαρτα ταῦτα λέγη- 2 

τ 
~ τ > ~ X\ 

siv, ὅτι St, οὐδὲ ταῦτα ἅπτεσϑαι, ὧν τὸ μὲν μετὰ φϑο- ἀληϑὲς εἰπ 
~ Chew, v \ ὌΝ v ~ ΄ 5 

ρᾶς οὐχέτι ἔστι, TO OF ἀγνεὺ φϑορᾶς: ταῦτα οὖν εἰπὼν ἀσαφέστερον ἐφε- 

25 ξῆς τὰ αὐτὰ σαφέστερον παραδίδωσι, τὸ μὲν χυρίως διὰ τοῦ τὸ δὲ μά- 
5 πὴ l4 5a ~ 

λιστα χυρίως τὸ ὃν μέν, ἀδύνατον δὲ φϑαρῆναι οὕτως, ὥστε νῦν 80 
= - > a oe o ~ ‘ 
ὃν ὕστερον μὴ εἶναι ἡ ous τοῦς: μὴ εἶναι, ὅπερ ἀντίχειται τῷ ' 

- 
! 

, 

πρώτῳ το φϑαρτοῦ eyes a) χαὶ τῷ πρώτῳ τοῦ γενητοῦ, 
΄ , \ > ‘ ᾿ ΄ ane > ρότερον λεγόμενον φϑαρτὸν διὰ τοῦ 7% χαὶ τὸ μήπω ἐφϑάρμενον, ἐν- 

| 

: Sen 

| 
1 φησίν] o® A: om. Ὁ 2 % καὶ] χτλ. 280632 τὸ] corr. ex tod EK? 
post ἐφθαρμένον add. ov δέ ς 3 μὴ δεόντως seripsi: non opportune Ὁ: μηδὲ ὄντως ! 

( 

ADE?*c: μὴ ὄντος E 4 ἐχείνην Ec διπλῆν] ἄλλην K*be ποιεῖ A 

πάντῃ Ab: om. DEc 7 pi] τὸ μὴ c 8 xat om. A 10 καὶ (pr.)] corr. ex 

nay EK? 11 τὸ] supraser. E? μένῃ E: corr. E? 12 to A: om. DE 

μήπως A, sed corr. siege D deinde add. ex Arist. vulg. dv δέ ¢ 

12. 15 ἐνδεχομένου D 19. δ᾽. ὁ 15 ws] ὡς zal ὁ Ὁ ἔγραψεν --- οὕτως (10) 

supraser. ἘΣ 15. 10 χαὶ δυνατὸν] δυνατὸν δὲ E%e 17 “ἔχει om. E: corr. ἘΠ 

εἰπὼν νῦν A: εἰπὼν δὲ DE: παραδίδωσιν εἰπὼν δὲ Ε “ὁ 19 τὸ νῦν] corr. ex νῦν E? 

20) 8°. Ὁ 21 ἐπαγαγών) zat ἐπαγαγών E*be 21. 22 λέγεται Ee 22 ποῦ 

ὅτ᾽ ὁ 23 ἀληϑὲς σ᾽ ὁ εἶπεν E: corr. E? ταῦϑ᾽ ὁ 24 ἔστι] seq. ras. 

1 litt. E ταῦτα] οὐχέτι ταῦτα EK 25 τοῦ] 28031 —33 25. 26 μάλ- 

hista E, sed corr. 26. 27 νῦν ὃν] corr. ex νῦν 1" 28. 29 ἀχυρώτερον ADE 

29 τοῦ] 2800338—34 post ἐφθαρμένον add. dv δέ e 
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Ἁ Δ Ἁ led f > ἊΝ ~ x ~ ~ a , ~ 9 δεχόμ ενον δὲ ὕστερον μὴ εἶναι" ἰσοδυναμεῖ δὲ τοῦτο τῷ δευτέρῳ τοῦ 1438 
δευτέρου τρόπῳ. 80 

πλὴν ἴον 68 τοῦ ἀφϑάρτου σηπδυναμενον προσέϑηχε τὸ μὴ ᾧ 
, x 5 /, 

δίως φϑειρόμενον, ὃ δύσφϑαρτον ἂν λέγοιτο αντιχείμενον τῷ ε 

> αν ~ ? ied Vv σ ἀντ \ ‘4 \ ΄ 

p. 2814] Ki 07 ταῦϑ' οὕτως EXEL εὡς τοῦ χαὶ χίλια χαὶ Ev. 40 

Μετὰ τὸ διορίσαι τὰ σημαινόμενα tod te ἀγενήτου χαὶ γενητοῦ χαὶ 
τοῦ φϑαρτοῦ χαὶ ἀφϑάρτου περὶ τοῦ ἀδυνάτου χαὶ δυνατοῦ προτίϑεται 45 

διδάξαι, πῶς λέγεται, χαὶ ὅτι ἐχρήσατο αὐτοῖς ἐν τῇ τῶν σημαινομένων 

10 διαστολῇ, χαὶ μέντοι ὅτι | χρήσιμα ταῦτα αὐτῷ πρὸς τὴν τοῦ προχει- 1480 
4, δεῖς τοῦτο Of ἦν τὴ fmm “εν Ξνή - ov OTN / te ayes TO μένου δεῖξιν (τοῦτο GF ἦν τὸ μήτε γενόμενόν τι ἄφϑαρτον μήτε ἀγένητον 
»» C =" > ν ΄ JN PLA —N ak Ee 4 we 

οἷον τε eyeeroy εἶναι), εἴπερ, ὡς αὐτὸς ἐρεῖ, τὸ μὲν ae χαὶ ἀἄφϑαρ- 

Tov τῷ ἀδυνάτῳ ὥρισται τὰ χυρίως λεγόμενα, ae ὃ λόγος" ἀγένητον ὁ 

yao ἐστι εἰ ὦ uy δυνάμενον γενέσϑαι ὥστε πρότερον μὴ ὃν ὕστερον 

15 εἶναι: τὸ γὰρ τὴν διάμετρον τῇ πλευρᾷ σύμμετρον εἶναι διὰ τοῦτο 
ἀγένητον, ὅτι UN ὃν ἀδύνατον ὕστερον εἶναι" χαὶ deDuproy ὃξ χυρίως ἐχεῖνο 
λέγομεν, ὅπερ νῦν ὃν ἀδύνατον ὕστερον μὴ εἶναι. τὸ O& γενητὸν χαὶ τὸ 10 

φϑαρτὸν τῷ δυνατῷ ὁρίζεται" γενητὸν γάρ, ὃ πρότερον μὴ ὃν ὕστερον dv- 

νατὸν εἶναι, χαὶ φϑαρτὸν τὸ ὃν μέν, ἐνδεχόμενον δέ ποτε μὴ εἶναι. ἀναγ- 

20 χαῖος οὖν ὁ τοῦ δυνατοῦ χαὶ τοῦ ἀδυνάτου διορισμός. λέγει οὖν, ὅτι 
\ πᾶσα δύναμις πρὸς τὴν cea χαὶ πρὸς τὸ μέγιστον, ὧν δύναται, λέ- 

, ΝΜ > ¥ £ 
γεταί te χαὶ ἔστιν: οὔτε yap τὸ ὑπὲρ τοῦτο δύναται: εἰ yap ἔτι δύναται. 15 

>) Ἂν ἜΣ z= ς 19: a a7 a a \ mt 2.> Jt Nin SV: 

οὐχ ἣν τοῦτο, ᾧ ὡρίζετο ἢ δύναμις: οὔτε πρὸς τὸ ἐνδοτέρω χαὶ ἔλαττον 

λέγεται ἢ δύναμις" οὐ γὰρ τοῦτο μόνον δύναται" ἣ οὖν μὴ δυναμένη δύ- 

τῷ qn vauts πλέον τῶν ἑχατὸν σταδίων βαδίσαι ἢ ἄραι πλέον Exatov ταλάντων 

βάρος τούτων ἂν εἴη δύναμις. τὰ γὰρ ἐντὸς τούτων ἀνάγχη μὲν αὐτὴν 20 

δύνασϑαι, ἀλλ᾽ οὐ τούτοις ὁρίζεται, GAN, ὥσπερ τὸ ἔλαττον βάρος ἐν τῷ 

μείζονι. οὕτως χαὶ ἢ ἐλάττων δύναμις ἐν τῇ μείζονι περιέχεται, χαί ἐστι 
: 

τὸ μὲν μεῖζον τῆς ustCoves δυνάμεως ἴδιον, τὸ δὲ ἔλαττον τῆς ἐλάττονος. 
σ \ ΄ a?s ~ > , \ 7~ 

30 pene δὲ ἢ δύναμις τῷ ἐσχάτῳ χαὶ τῇ ἢ ὑπεροχῇ. ὧν δύναται, δρίζεται, 25 

οὕτως ἢ ἀδυναμία τῷ πρώτῳ, ὧν οὐ δύναται: ὅπερ χαϑ’ ὑπερβολὴν εἶπεν 

1 δὲ: (pr.)] ὃὲ ἃ δὲ (alt.)] te c 2 δευτέρου] a πρώτου, cf. 28021 τρόπου 

Ac ὁ τὸ] 280035 4 χείμενον E: corr. E? 4. 5 ἀφϑάρτῳ Ὁ 6 ταῦτα E 

post ἕν del. p. 820,13 δύναται --- ἐλαχί (p. 321,16) E! 8 tod (pr.) om. E ἀδυνάτου 

Ab: δυνατοῦ “DEe δυνατοῦ Ab: ἀδυνάτου DEc 12 φϑαρτὸν εἶναι] φϑαρῆναι 
φ ρ Τ κα 

C: φϑαρτὸν Ὁ 15 τὸ γὰρ --- εἶναι om. A διάμετρον] e corr. E? 17 τὸ (alt.) 

om. A 18 ἄφϑαρτον E ὃ] 6tt A 19 ποτε om. Ee 19. 20 ἀναγχαίως E 

20 δυνατοῦ] ἀδυνάτου CD χαὶ τοῦ ἀδυνάτου Eb: χαὶ δυνατοῦ C: χαὶ tod δυνατοῦ D: 

om. A 21 ὧν] corr. ex ὃν E? 22 ὑπὲρ τοῦτο] ὑπὸ τούτου A 23 οὔτε --- 

δύναμις (24) om. E τὸ] corr. ex τῷ A? 24 μὴ om. E 25 τῶν om. c 

28 οὕτω CD 29 ἥδιον E τῆς éhdttov-] bis E: corr. E! Ol ἀδυναμία] corr. 

ex δύναμις ἘΦ οὐ Ab: suprascr. DE? 
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[ΟΣ » ᾽Αριστοτέλης, οὐχ οὕτως ὡς ἐπὶ τῆς δυνάμεως τὴν ὑπεροχὴν ἔλεγεν" 148υ 
ἐχείνη μὲν γὰρ τὸ μέγιστον ἐσήμαινεν, ὧν δύναται, ἢ GE ὑπερβολὴ αὕτη 
τὸ πρῶτον χαὶ ἐλάχιστον, ὧν οὐ δύναται, σημαίνει. ὅπερ ual} ὑπερβολήν. 30 

ὧν δύναται, τὴν ὑπόστασιν ἔχει" ὁ γὰρ τέσααρα στάδια βαδίσαι δυνάμενος 
ν \ y \ / id / ΄ , 

ο TA TNEVTE τὰ ὑπερβάλλοντα τα τεσσαρὰ οὐχέτ ι δύναται χαὶ πλείω ETL 
5 \ ᾿ 

μᾶλλον ἀδυνατεῖ: ἀλλὰ πρῶτα τὰ πέντε ἐστὶ τὰ τὴν ἀδυναμίαν ὁρίζοντα. 

A [τ ~ ira ~ id a% ΄ 

p.281a18 Μηδὲν δὲ ἡμᾶς παρενοχλείτω ἕως τοῦ ἢ Ge ταχύτης ἢ 

(ovos. 40 

9 Ἁ ‘ a7 ΄ , ~ co > a7 ‘ o ΄ Ἁ 

Εἰπὼν τὴν δύναμιν ὡρίσϑαι τῷ πλείστῳ, ὧν δύναται, χαὶ ὅτι ὁ τὸ 
4 , > , \ pl a7 

10 πλέον δυνάμενος χαὶ τὸ ἔλαττον δύναται. 

Ξ 
ὃ 

5 
> : νενόησε τὴν ἀπὸ τῶν αἰσϑήσεων 

ἔνστασιν. ἀντιπεπονϑότως γὰρ ἔχειν at αἰσϑήσεις πρὸς τὰς δυνάμεις ὃο- 
χοῦσιν. ὡς χαὶ ὁ Πλάτων ἐν τοῖς Νόμοις ἐπέστησεν" τ γὰρ μείζων αἴσϑη- 45 

σις τῷ ἐλάττονι αἰσϑητῷ ὁρίζεται, οὗ ἢ ἐλάττων οὐχέτι δύναται ἀντι-] 

λαβέσϑαι- τὸ γὰρ ἐλάχιστον ὁρατὸν xal τὸ ἀμυδρότατον ἀχουστὸν ἐρρω- 1444 

15 μένων ἐστὶν αἰσϑήσεων ἀντιληπτά (τὰ γὰρ μέγιστα χαὶ τῶν τυχουσῶν), 

χαὶ οὐ μόνον ἐπὶ ὁράσεως χαὶ ἀχοῆς τοῦτο, ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων at- 
νι βοὴ τῶν γὰρ ἀμυδροτέρων χαϑ’ ἑἕχάστην ποιοτήτων αἱ ἰσχυρότεραι ὅ 

τῶν αἰσϑήσεων μᾶλλον Saat Δ Ων τον, ὥστε. χαϑάπερ 7 δύναμις δρίζεται 

τῷ μεγίστῳ, ὧν δύναται, οὕτως 7 αἴσϑησις τῷ ἐλαχίστῳ, ὧν αἰσϑάνεται. 

90 ταύτην τὴν ἔνστασιν χαὶ πρὸ τοῦ φανερὰν αὐτὴν ποιῆσαι λύων διωρίσϑω 
φησὶ κατὰ τῆς ὑπεροχῆς τὸ τέλος λεγόμενον τὸ χυρίως δυνατόν. 10 

τὸ δυνατόν, φησί, τὸ τῇ ἀχρότητι πανταχοῦ τῆς δυνάμεως πρησῆχον μὴ 

τῷ μείζονι ἣ ἐλάττονι ὡρίσϑω: οὕτως γὰρ διαφωνήσουσι τὰ τῶν αἰσϑή- 

σεων δυνατὰ πρὸς τὰ ἄλλα. εἰ μὲν γὰρ τῷ μείζονι ὁρίζεται τὸ δυνατόν, 
25 οὐχέτι δυνατωτέρα αἴσϑησις ἢ τοῦ ἐλάττονος ἀντιληπτιχή, εἰ GE τῷ ἐλατ- 15 

Tove, οὐχέτι δυνατώτερος ὃ πλέον ἄραι Papas δυνάμενος χαὶ πλείονα στά- 
δια βαδίσαι: ἀλλὰ χρή, φησί, τὴν ὑπεροχὴν πανταχοῦ τῆς δυνάμεως τι 
τέλει ὡρίσϑαι ἐχείνου. οὗ δύναται τὸ δυνάμενον. εἴτε τὸ μεῖζόν ἐστι τὸ 

\ V5 \ ΤᾺ Vv > Ἁ \ ZA a / r a7 9 

τέλος εἴτε τὸ ἔλαττον. ἐπὶ μὲν yap τῶν βαρῶν τέλος ἐστίν, ὧν δύναται 20 

30 ἄραι 6 αἴρων, τὸ μέγιστον: εἰ γὰρ αἴρων τις δέχα τάλαντα δύναιτο χαὶ 

εἴχοσιν ἂραι zal τριάχοντα χαὶ μέχρι πεντήχοντα, τὸ τέλος ἐστίν, ὧν δύ- 
>} \ , \ si ~ "1.5 - \ >] , g > Ἁ / = 

ναται, τὰ πεντήχοντα. ἐπὶ δὲ τῶν αἰσϑητῶν τὸ ἐλάχιστόν ἐστι τὸ τέλος" 

1 ὑπεροχὴν CDE: ὑπερβολὴν Ac(b) 2 ἐχεῖνο A: illi Ὁ 5 τὰ (sec.) supra- 

ser. E? οὐχέτι Ab: οὐ CDEc καὶ πλείω A: δὲ πλείω E: πλείω δὲ CD: εἰ δὲ 

πλείω E*be 6 πρῶτον CD ἐστὶ] seq. ras. 1 litt. E 10 τῶν om. A 

12 Νόμοις 894 a 14 ἀμυδρότερον CD 14. 10 ἐρρωμένον E 15 ἐστὶν] corr. 

ex ἐστὶ καὶ E* 19 τῷ ἐλαχίστῳ om. 1 20 ἔνστασιν) corr. ex αἴσϑησιν E! pavepave- 

pay τὶ διωρίσϑω) -w- e corr. E! 22 τὸ δυνατόν addidi: om. ADEbe 

φησί om. b μὴ] non enim Ὁ 23 οὕτω De 25 ἀντιληπτηχή ἘΠ: corr. 103 
deinde del. εἰ δὲ τοῦ ἐλάττονος ἀντιληπτηχὴ E* 20 βάρος om. Ac 27 πάνταχο cum 

lac. E: πανταχόϑεν ο 29 βαρέων Ee ὧν] ἐχεῖνο ὃ Ὁ: ὅτε C 90 αἴρων τις] 

αἴροντος CD δύναται A 91 εἴχοσι E 



10 

15 

25 ἢ 

ζεται, ὅταν ὃ μὲν ὑπερβάλλῃ. ὃ δὲ ἐλλείπ 

90 
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΄ Ἔχε tee - 4 { > \ \ ΄ >7 ΄ ~ \ 

6 γὰρ ὁρῶν δαχτυλιαῖον μέγεϑος εἰ χαὶ τὸ ἥμισυ τούτου δύναιτο ὁρᾶν χαὶ 144: 

τὸ τέταρτον χαὶ μέχρι τοῦ ἑχατοστοῦ, τοῦτό ἐστι τὸ τέλος, ᾧ ὁρίζεται ἣ 26 
ιν Ἁ ~ ΄ \ Ἁ ἈΝ , Wwn 7 3 ~ 

ὑπεροχὴ τῆς δρώσης δυνάμεως: ὥστε TO μὲν ἐλάχιστον ἰδιόν ἐστι τῆς 
΄ ’ 5 { , ¢ \ =e — ~ 2) , 2 ἈΞ. 5 Paty a tt 

ὑπερεχούσης αἰσϑήσεως: ἣ γὰρ μείζων τοῦ ἐλάττονός ἐστιν ἀντιληπτιχή" 
δ id - μέγιστον ἴδιον τῆς τῶν ἄλλων δυνάμεων ὑπεροχῆς. τὸ δὲ τέλος, ὧν 90 

δύναται, χοινὸν τῶ ἐστι τῆς τε αἰσϑητιχῆς χαὶ τῶν ἄλλων. ὁ δὲ 
᾿Αλέξανδρός φήσιν; ὅτι χαὶ ἐπὶ τῶν αἰσϑητῶν δυνατόν φησιν ἀπὸ τοῦ με- 
γίστου τὴν ὑπεροχὴν τῆς αἰσϑητιχῆς δυνάμεως χαραχτηρίζειν, εἰ ἐν cot 

διαστήμασι ληφϑῇ τὸ μέγεϑος, ἀφ᾽ ὧν 7% αἴσϑησις ἀντιλαμβάνεται: μείζων ὃ» 
γὰρ Opatixy δύναμις ἢ ἀπὸ μείζονος διαστήματος ὁρῶσα χαὶ ἀχοὴ q ἀπὸ 

μείζονος ἀχούουσα χαὶ ὄσφρησις ὁμοίως. ἀλλὰ πρῶτον μὲν οὐ τὸ διά- 
στημά ἐστιν ἐπὶ τῶν τοιούτων τὸ αἰσϑητόν te χαὶ δυνατόν, ἔπειτα οὐχ 

ἐπὶ πασῶν τῶν αἰσϑήσεων ἔστι τοῦτο λαβεῖν: ἢ γὰρ ἁπτιχὴ αἴσϑησις, 40 
Ἁ , “5 5 , > ΄ 

χἂν μείζων χἂν ἐλάττων ἢ. οὐχ ἀντιλαμβάνεται μὴ ἀμέσως πελάσαντος 
\ ὶ ~ ist ~ \ ’ ’ὔ ? δ ἢ = \ 5 ~ ΄ ~ ΄ ‘ye ‘ 

00 ἀπτοῦ. TO WEVTOL τέλος. Οὐ OLDVATAL, χαι ETL τῶν ATTWY ὁριεῖ τὴν 
ὩΣ οὶ ΄ oe Cue ὃ ἐλαγίστου vee, Fs Bah ea 

τῆς δυνάμεως" 7 ΤΡ τοῦ ἐλαχίστου weyettouc ἡ Byars i, (<W “ἢ a ( 
“oO 

Φ᾽ δι = 

τῆς ἂμ πος σχληρότητος ἣ Ped Υ τητος ere aca αἴσϑησις ὑπερ- 

έχει χατὰ δύναμιν τῶν μὴ τοιούτων. χἂν λέγῃ οὖν ὁ ᾿Αριστοτέλης 6 γὰρ 4 

ὁρῶν στάδιον, τὸ τοῦ ὁρατοῦ μέγεϑος ὁρίζει, διαῖον, οὐχὶ 144b 
τὸ ἀπόστημα, ἀφ᾽ οὗ τὸ ὁρώμενον ὁρᾶται. 

Προσϑεὶς ὃὲ τὴν ἀπὸ τῆς αἰσϑήσεως ἀπορίαν ὃ ᾿Αριστοτέλης χαὶ 
ποδείξας, πῶς ἐν τοῖς αἰσϑητοῖς τὰ ἐλάττονα τὰς ὑπεροχὰς ὁρίζει τῶν 

υνάμεων, οὐδέν, φησί, τοῦτο διαφέρει πρὸς τὸν ἀποδοϑέντα τῆς δυνάμεως 5 
χαὶ τῆς ἀδυναμίας λόγον: χαὶ γὰρ μείζων μὲν ἢ ὑπερβάλλουσα δύναμις χαὶ 

ὑπερβάλλουσα ἀδυναμία. ἀλλ᾿ ἢ ὑπερβολὴ 7, ἀπὸ τῆς δυνάμεως Opt- 
2 ~ > Ἃ \ 

πῇ EV τῷ αὐτῷ εἰδει. Ἢ ἐπὶ 

τοῦ πράγματος τοῦ δυνατοῦ. GAN ὅταν ἢ δύναμις ates xa)’ αὑτὴν ὁρᾶ- 10 

Tat, ἁπλοῦς ὃ τῆς ὑπερβολῆς λόγος. ὅταν δὲ μετὰ τοῦ δυνατοῦ, ἢ μὲ 

ὄφις χαὶ ὅλως ἢ αἴσϑησις ἢ τοῦ ἐλάττονος αἰσϑητοῦ ὑπερέχει, ἢ δὲ τα- 
χύτης ἣ τοῦ πλείονος διαστήματος ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ ἀνυτιχή. ἣ μέντοι 

σ 

O07 
ξ΄ ΄ Ἃ Vv. > / ΄ ΄ \ 

τῆς δυνάμεως ὑπεροχή, ὅπως ἂν ἔχῃ τὸ δυνατόν, ὑπεροχή ἐστι, χαὶ τῦ 
> ΝΞ \ cy STE 2 Ζ he ss ἘΠ ΄ ΣΌΣ ΄ δ δὶ τιον 

ἀληϑὲς τὸ πρότερον εἰρημένον, ὅτι τῇ ὑπεροχῇ ὁρίζεται ἢ δύναμις πρὸς 
~ τὸ τελευταῖον, ὧν δύναται, λεγομένη. 

3 ἴδιόν --- ἐστιν (4)] mg. ἘΣ 4 ὑπεροχῆς τῆς Ec ἐστι A 6 te om. CD 

8 thy ὑπεροχὴν A2E*b: τῆς ὑπεροχῆς ADE 9 μείζων] corr. ex μεῖζον E* 12 ἔπειτα] 

ἐπεὶ A 13 τοῦτο] corr. ex to E? 14 μεῖζον E: corr. KE? 7, om. D: corr. 

ex 7 E? 15 οὗ Ὁ: 08 ADEe opite? Ab: ὁρίζειν DEc 16 ἡ] corr. ex οἱ E 

17 7] καὶ A 23 τοῦτο] corr. ex tod E? 24 τῆς] mH A μεῖζον E: corr. E* 

25 ὑπερβολὴ] in ras. ἘΠ ἢ A?: ἡ ADE: del. E?: om. ς ἀπὸ] mut. in éx vel ἐπὶ 

A?: in ras. E} 26 ὃ (pr.)] hoc Ὁ: ὁ A: ἡ DEc ὃ (alt.)] hoc Ὁ: 6 A: ἡ DEe 

7) A: 4 Ebe: om. D 30 ἀνυτηχή E: ἀνυστιχή E*c ol ἔχει E, sed corr.: 
comp. ambig. A 

Comment. Arist. VII Simpl. de Caelo. 21 
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p. 281028 Εἰ δή ἐστιν ἔνια δυνατὸν εἶναι xat μὴ ἕως tod ἀλλὰ 1440 
τοῦτο ἀδύνατον. 91 

Προλαβὼν τὰ χρήσιμα πρὺς τὸ ΠΡ ΟΣ ἐφεξῆς ἐχείνοις χρώμενος 

εἴξει, ὅτι οὔτε ae τι ἀφ a das εἶναι δυνατὸν οὔτε ἀγένητον φϑαρτόν. 
5 τοῦτο δὲ δείξει προδείξας, ὅτι πᾶν τὸ λαμβανόμενον, εἴτε οὐσία εἴτε ποσὸν 90 

τε ποιὸν εἴτε ὁποιαοῦν ᾿χατηγορία, ἀνάγχη, εἰ ἔχει δύναμιν τοῦ εἶναι χαὶ 

un εἶναι, μὴ ἐπ᾽ ἄπειρον ἀλλ᾽ ὡρισμένον χρόνον ἔχειν ἑχατέραν τῶν δυ- 
viuewy. εἰ γὰρ μή ἐστιν ὡρισμένος 6 χρόνος ὃ τοῦ εἶναι χαὶ πάλιν 6 

TTOVA εἶναι! τὸν 30 ~ 8 ay 

~ ‘ Vv wv ‘ 

τοῦ μὴ εἶναι, μηδὲ ἔστι τις ἔξω ἐχείνου χρόνος, ὥστε ἐλ 
‘ 

“253 - 

10 ληφϑέντα χρόνου τινός. ἀλλ ἀεὶ πλείων ἐστὶ παντὸς τοῦ προτεϑέντος. 67- i? mem 
» i ς 5 v 

λον. ὅτι ἄπειρον ἔσται τς, δυνατὸν εἶναι χαὶ μὴ εἶναι ἄλλον ἄπειρον; 
2 ὅπερ ἀδύνατον. εἰ οὖν τὸ μὲν γενητὸν χαὶ ἄφ Ῥϑαρτο nv λεγόμενον δύναται 

ἐπ᾽ ἄπειρόν τε μὴ εἶναι τὸν πρὸ τοῦ χρόνον χαὶ ἐπ᾽ ἄπειρον εἶναι τὸν 80 

is, τὸ O& tie μέν, φϑαρτὸν δέ, δύναται εἶναί te ἐπ’ ἄπειρον τὸν 

15 πρὸ τοῦ χρόνον, εἴπερ ἀγένητον, χαὶ μὴ εἶναι τὸν μετά, εἴπερ φϑαρτόν, 

ἀδύνατον δὲ ἐπ᾽ ἄπειρον ἅμα τοῦ εἶναι χαὶ μὴ εἶναι δύναμιν exew, ὡς 
δειχϑήσεται, ἀδύνατον ἄρα χαὶ γενητόν τι ὃν ἄφϑαρτον εἶναι ἣ ἀγένητον 40 

οϑαρτόν." 

? Ἁ \ Ψ > ~ σ 

p.281b2 ᾿Αρχὴ δὲ ἔστω ἐντεῦϑεν ἕως τοῦ ἀλλὰ τοῦ ἅμα πάντα 

20 πρᾶξαι. 45 

‘\ ~ ~ Ν᾿ ᾿Αρχὴν ποιεῖται τῆς δείξεως τοῦ ἀδύνατον εἶναί τι ἄπειρον Jeni 1158 
ἅμα τοῦ εἶναί τε χαὶ μὴ εἶναι δύναμιν ἔχον τὸ δεῖξαι, ὅτι μὴ ταὐτόν ἐστι 

τὸ eres χαὶ τὸ ἀδύνατον. poe ὁ ὑποτιϑέμενος ψεῦδος ἤδη χαὶ ἀδύνατον 

. ὡς a ὑποτίϑεται. χαὶ ὅτι ἀχολουϑεῖ ἀδυνάτῳ μὲν ἀδύνατον, ψεῦδος δὲ edd 
ga ~ ͵ - , a} Yo - \ ~ o \ > Ξ 

25 ἐν τῷ πρώτῳ τῶν []ροτέρων panes al ν ἔδειξε. xal πρῶτον, ὅτι μὴ ταὐ- ὃ ϊ ι ? ad 
~ ἃ 7 ~ c ΄ - » 

τόν ἐστι τὸ ψεῦδος χαὶ τὸ ἀδύνατον, δείχνυσι διαιρῶν ἑχάτερον αὐτῶν εἴς 
x c ~ \ > \ 2 -ς ΄ σ \ ~ ΄ > [4 

τε τὸ ἁπλῶς χαὶ εἰς τὸ ἐξ ὑποϑέσεως, ἵνα τὰ πολλαχῶς λεγόμενα διορίσας 
5 ΓΕ >) ~ \ rv \ , ἊΝ, ~ αἱ [-} ~ \ / 

ἐχλέξηται EXELVA, περὶ WY τὸν λόγον ποιησεται" τῶν γάρ ἁπλῶς χαι XUPLWS 

1 δυνατὸν A: δυνατὰ Ὁ: δυνατὰ zat Ec 2 τοῦτ᾽ ὁ 3 ἐκείνους A: corr. A? 

4 φϑαρτόν] καὶ φϑαρτόν A 5 προσδείξας A: corr. A? ποσὸν CDb: ποιὸν 
AEc¢ 6 ποιὸν CDb: ποσὸν AEKc 7 ὡρισμένον) w- e corr. E! 7. 8 δυνα- 

μένων E, sed corr. 9 μηδὲν A: corr. A?* τὶ A; corr, A? 10 χρόνου CDb: 

χρόνον AK ἐστὶ] seq. ras. 1 litt. E 13 μὴ εἶναι] supraser. E* τὸν (alt.) A: τὸ 

CDE 14 δέ] supraser. ἘΠ τε om. Ee 15 -νον --- ἀδύ- (16)] in ras. Ὁ 

μετά ACD: μετὰ ταῦτα A*: peta τὸ ἘΠ: τὸν ἐφεξῆς mg. E*,c 16 ἅμα] corr. ex 

ἄρα 1? 17 ἢ] suprascr. E? 19; δῆτα ἀλλὰ τοῦ] bis D: om. A 

πάντα D: om. A 20 πρᾶξαι D: προάξαι A (prorsus alia hab. eodd. Arist.) 

22 ἔχων ἘΠ: corr. ἘΠ 24 ἀδυνάτῳ μὲν Ab: μὲν ἀδυνάτῳ DE: τῷ μὲν ἀδυνάτῳ ec 

Ψεῦδος --- πρῶτον (25)] mg. E? Ψεῦδος δὲ Ψεύδει] Ψεῦδος δὲ EH: del. E?: τῷ δὲ ψεύδει 

Ψεῦδος Ee 25 πρώτῳ] cap. 15 ἔδειξε AC: ἐδείχϑη Ὁ: δείκνυσι Ee 
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εγομένων δεήσεται πρὸς τὰ προχείμενα χαὶ τὰς τούτων πρὸς ἄλληλα ἀχο- [488 

λουϑίας. διὰ παραδειγμάτων ὃὲ ἐλλιπῶς ἑρμιηνευϑέντων τὸ χαϑ᾽ αὑτὸ μὲν 11 

ἀναγχαῖον ὄν, ἐξ ὑποθέσεως δὲ ἀδύνατον γινόμενον παρίστησι. τὸ γὰρ 

δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ἔχειν τὰ τρεῖς γωνίας τὸ τρίγωνον ἐξ ἀνάγχης ὑπάρχον 
5 αὐτῷ ἐξ ὑποϑέσεως sien ἔσται, εἴ τις ὑπόϑηται τὴν ἐχτὸς τοῦ τρι- 1ῦ 

γώνου 1ωνίαν δύο ταῖς ἐντὸς χαὶ ἀπεναντίον μὴ ἴσην εἶναι, ἀλλ ἡ μείζονα 

αὐτῶν ἣ ἐλάττονα, χαὶ τὸ τὴν διάμετρον τοῦ τετραγώνου ἀσύμμετρον εἶναι 

ταῖς πλευραῖς ἀναγχαῖον ὑπάρχον ἀδύνατον δειχϑήσεται, ἐὰν ὑπόϑηταί τις 
\ ἐν τοῖς ὀρϑογωνίοις ἰσοσχελέσι τριγώνοις τὴν ὑποτείνουσαν τὴν Aptyy γω- 20 

4 il . , ΄ 

10 νίαν ἴσην ἣ διπλασίαν εἶναι ἑχατέρας τῶν περ ἰὀχουσῶν- ἀναπληρωϑέντος 

. 

yap tod sage A ἣ ὑποτείνουσα διάμετρος γινομένη σύμμετρος ἔσται 

ταῖς πλευραῖς ἡ 7 ἴση οὖσα ἣ διπλασίων, ΠΣ πα ὃξ τὸ σύμμετρον εἶναι, χαὶ 

συνῆχται τὸ ἀδύνατον ἐξ ὑποϑέσεως. 6 δὲ ᾿Αλέξανδρος τοῖ L 

ς ΄ ὯΝ 

Φ φησιν εἶναι τοῦ χαϑ'᾿ αὑτὸ μὲν ἀδυνάτου. ἐξ ὑποϑέσεως ὃ 

ο παράδειγμα 2% 
> ~ X 
δυνατοῦ. τὸ 

15 σύμμετρον εἶναι τὴν διάμετρον τῇ πλευρᾷ χαὶ δυνατὸν χαὶ οὕτως ἐχδέ- 
᾿ led 5 , 

χεσϑαι, χαὶ μάλιστα ὅτι χαὶ 6 ̓ Αριστοτέλης περὶ ἀμφοῖν προὐβάλλετο 

εἰπεῖν τοῦ τε ἀδυνάτου χαὶ τοῦ δυνατοῦ τῶν ἐξ ὑποϑέσεως. ἐν οἷς εἶπεν 80 

ἔστι δὲ τὸ ἀδύνατον χαὶ δυνατὸν χαὶ τὸ ψεῦδος χαὶ τὸ ἀληϑὲς 
τὸ μὲν ἐξ. ὁποϑέσεως, τὸ δὲ ἁπλῶς. 

20 Τῶν μέντοι ἐξ ὑποϑέσεως ἀληϑῶν χαὶ ψευδῶν οὐχέτ' τέϑειχεν ἴδια 
παραδείγματα 7 ὡς ἐχ τῶν εἰρημένων περὶ τοῦ ἐξ ὑποϑέσεως ἀδυνάτου ὃ 

χαὶ δυνατοῦ γινωσχόντων ἡμῶν, πῶς ἐξ ὑποϑέσεως ψεῦδος γίνεται χαὶ 
5 Ley is Le \ ~ wv eee ΡῈ ik y ΠΝ Ξ \ ia s 

ONT VES YUSPAS γάρ vov οὐσὴς ες πο οϑέσεως εσται WVELVOGOS TO YUcpay 

εἶναι, et Ts ὑπ τὸν ἼλΙΟΥ ὑπὸ γῆν ὄντα. χαὶ ψεῦδος ὃν xa? 

25 αὑτὸ τὸ νύχτα νῦν εἶναι ἀληϑὲς ἐξ ὑποϑέσεως εὑρεϑήσεται, εἴ τις ὑπόϑη- 
ται νῦν τὸν ἥλιον ὑπὸ γῆν ὄντα. 7 οὖν ὡς ex τῶν εἰρημένων περὶ τοῦ 40 

δυνατοῦ χαὶ ἀδυνάτου σαφοῦς ὄντος καὶ τοῦ περὶ τούτων λόγου παρῆχεν 

αὐτῶν τὰ παραδείγματα 7 ὡς μὴ διαφερόντων ἐπὶ τῶν ἐξ ὑποϑέσεως τῶν 
τε ἀληϑῶν χαὶ τῶν δυνατῶν χαὶ τῶν ψευδῶν χαὶ τῶν ἀδυνάτων ἠρχέσϑη 

80 τοῖς ἐπ᾿ ἐχείνων παραδείγμασιν; ὥς φησιν ᾿Αλέξανδρος. χαὶ γὰρ τὸ τὴν 45 

μέτρον εἶναι, τοῦ ἐξ ὑποϑέσεως δυνατοῦ | παράδειγμα ληφ- 145» 

ἐξ ὑποϑέσεως ἀληϑοῦς ἂν εἴη παράδειγμα: xal? αὑτὸ γὰρ 
¢ 

. 

! Nee \ / Pir OZ = ὲς ae € Ὁ q? ιν 

ψευδὲς ὃν τὸ σύμμετρον εἶναι ἐξ ὑποϑέσεως ἀληϑὲς γίνεται, ὡς xath αὑτὸ 

1 τὰς A: τῆς CDEb 2 ἐλλιπῶς CD: ἐλλειπῶς AEc 3 γινόμενον om. D 

παρίστησιν CD 4 ὑπάρχων ἘΣ, sed corr.: ὑπάρχειν Ὁ 6 ἀπεναντίον E: comp. 

ambig. C: ἀπεναντίας Ὁ: ἀπεναντίαις Ac 9 ἐν]: zai év Ac ὁρτὴν E: 

corr. ἘΠ 11 γινομένη A: 6 corr. D: γιγνομένη E: γενομένη ὁ 12 7 (pr.)] corr. 

ex ἡ E?: om. D 14 τοῦ] corr. ex τὸ A 15 τὴν πλευράν A καὶ (alt.) 

om. Ee 15. 16 ἐνδέχεσθαι Ee 16 προὐβάλετο A 17 ὑποϑέσεων E 

18 δυνατὸν] τὸ δυνατὸν ς 19 τὸ δὲ ἁπλῶς Db: om. A: τὸ δ᾽ ἁπλῶς in spatio 8 

litt. E,c 22 γίνεται ψεῦδος Ὁ: γίνεται τὸ ψεῦδος C 24 ὑπόϑηται Α: ὑπόϑοιτο 

CDe et 6 corr. E 24. 25 zat’? αὐτὸ Ὁ 25 νῦν om. Ec εἴ] corr. ex ὃς E?: 

ἣν ¢ 25. 26 ὑπόϑοιτο C 26. ἢ] εἰ DE: corr. E? 30 ὁ ᾿Αλέξανδρος A 

ol. 32 λειφϑέν ἘΣ, sed corr. 32 ἀληϑὲς A: corr. A* da φεῦδος A γίνεται] sie E 

2b* 
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VV ae 5 ‘ x ~ ΄ - " , 
ἀληδὲς ὃν χαὶ δυνατὸν τὸ δύο ὀρϑαῖς ἴσας ἔχειν τὸ τρζωνον ἐξ ὑποϑέσεως 14h 

, ‘ ban ἢ ν ΄ ~ 

γίνεται ψεῦδος χαὶ ἀδύνατον, εἴ τις ὑπόϑηται thy ἐχτὸς τοῦ τριγώνου yor 5 
΄ “ 5 7 ~ ~ 2 \ 

νίαν μείζονα ἣ ἐλάττονα δυεῖν τῶν ἐντὸς χαὶ ἀπεναντίων. μήποτε 6& οὐδὲ 
Pe ey ἊΣ ad 5 ld et τὴ fick ae \ oy ΝΥ pa awe ‘ AY 3a 7 a 

ξπι TOUTWY ταῦτον ἐστι TO YEUGOS χα! TO GCODVATOV, ἀλλὰ TO μεν ZOUVATOY 

5 mayrnya ) wenadAnc As whenor ᾿ τ, ἡδήνριτ Ω: - 
ὃ TAYTWMS “Al (YEu00S, TO OF YEVONS οὐ TAVTMS αοῦνατον. χαῦ αὐτὸ ep 10 

“ ~ “5 As v ~ns Vv , 

ἀληϑὲς ὃν τὸ ἐμὲ χαϑῇῆσϑαι ἐξ ὑποϑέσεως ἔσται ψεῦδος, et τίς με νηχό- 
γᾷ > f \ 357 \ ὩΣ, Ὁ Ψ a7 

μενον Onoveto’ οὐ μέντοι χαὶ ἀδύνατον τὸ χαϑῆσϑαι, εἴπερ δύναμαι 

χαῦησϑαι. 

Μετὰ δὲ τὰ ἐξ ὑποϑέσεως δυνατὰ χαὶ ἀδύνατα χαὶ ψευδῆ χαὶ ἀληϑῆ 

10 διδάσχει, τίνα τὰ ἁπλῶς χαὶ χυρίως τοιαῦτα, περὶ ὧν τὸν λόγον ποιήσεται. 16 

ἐπὶ τούτων μάλιστα τὴν διαφορὰν δείχνυσι τοῦ τε ψεύδους χαὶ ἀδυνά- 

του. ἀφ᾽ ὧν χαὶ τοῦ ἀληϑοῦς χαὶ δυνατοῦ τὴν διαφορὰν ῥάδιον ἐννοεῖν. 

τὸν γὰρ μὴ ἑστῶτα, δυνάμενον δὲ ἑστάναι εἰπεῖν ἑστάναι Ψεῦδος μέν, οὐχ 
ἀδύνατον δέ. χαὶ δυνατὸν μέν, οὐχ ἀληϑὲς δέ, εἴ ye χεῖται δύνασϑαι 20 

Σ \ 

15 αὐτὸν ἑστάναι ποτέ. τὸ δὲ ἅμα φάναι ἑστάναι te χαὶ χαϑσϑαι τὸν αὐ- 

τὸν ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ πρὸς τῷ ψεῦδος εἶναι χαὶ ἀδύνατον ἁπλῶς ἐστιν. 
΄ ΄ a ¢ , or 3 ὔ 

διοίως δὲ χαὶ τὸ τὴν διάμετρον σύμμετρον εἶναι τῇ πλευρᾷ οὐ μό- 
! ~a ? >) ἐπε > 7 a ~ , or 

νον ψεῦδός ἐστιν, & μόνον 35 
a 7 \ \ IN 7 

ha χαὶ ἀδύνατον. διὰ δὲ τοῦ εἰπεῖν οὐ 

ύνατον ἐνεδείξατο, ὅτι τὸ μὲν ἀδύνατον πρὸς τῷ 

90 ἀδύνατον εἶνα! πάντως χαὶ ψεῦδός ἐστι, τὸ δὲ ψεῦδος οὐχ ἤδη πάντως 

χαὶ αἀδύνοτόν ἐστιν: εἰ γὰρ ἀντηχολούϑουν ἀλλήλοις, οὐ χρεία ἣν τοῦ εἰ- 

πεῖν οὐ μόνον ψεῦδος, ἀλλὰ χαὶ ἀδύνατον. 

Δείξας δέ, ὅτι ἄλλο τὸ ψεῦδός ἐστι χαὶ ἄλλο τὸ ἀδύνατον, ἀχολούϑως 80 

ἐπιφέρει οὐ δὴ ταὐτόν ἐστιν ὑποϑέσϑαι ψεῦδος χαὶ ἀδύνατον, οὐδὲ 

25 τὸ ὑποϑέσϑαι ψεῦδος ταὐτόν ἐστι τῷ ἀδύνατον ὑποϑέσϑαι. ἐπιστῆσαι δὲ 
Vf = > DS = 2 \ c us 357 Ἃ ! ἊΝ \ 5» 

Gctov, τι Οὐ ταῦτον EGTL τὸ ὕπο ϑέσϑαι τι ἀδύνατον 7 Re Se χαὶϊ TO SG 

¢ Qy ΄ ΩλΧ ὙΦ 7 ! ~> \ wv {- > ΄ 

ὑποῦέσεως ρηϑὲν ἀδύνατον ὴ ψεῦδος. ὃ μὲν yap έγων “ἔστω Ἢ ὁιᾶαμε- 
΄ ~ 5 7 ΄ ΄ ΄ ΑΥ 4 C23 e ~ 

THOS GUUMETOOS τῇ πλευρᾷ ἀδύνατόν τι ὑποτίϑεται: ὃ δὲ ee εἰ 7 3 
‘ 

ὑποτείνουσα τὰς THY ol γωνίαν περιεχούσας ἴσας ἀλλήλαις πλ 
45 5 ~ ΄ ε δ ΄ =o] > 

30 ἐστὶν αὐταῖς, σύμμετρος ἔσται ἢ διάμετρος τῇ πλευρᾷ οὗτος 

ev 
\EU 

>. 
ξ 
Ψ 

ἌΝ ae Qf 

ξ ieee 

2 γίγνεται Ὁ 3 διεῖν E: corr. E?: δύο C: δυοῖν c zai om. A ἀπεναντίον 

comp. C 4 ἐστι] τι ἐστι A Ὁ τὸ δὲ ψεῦδος) suprascr. E? (Ψευδὲς ?) οὐ] corr. " 

ex οὐδὲ E? post πάντως add. zat ΕΣ 6 xatetodat E: corr. E? 8 χαϑῆσϑαι) 

corr. ex χαϑεῖσϑαι H? 10 διδάσχειν E: corr. EB? 12 ὧν] οὗ A δυνατοῦ] ὃ 6 

corr. ἘΠῚ 19 δὲ ἑστάναι] corr. ex δὲ E? εἰπεῖν ἑστάναι Db: om. A: ἑστάναι 

εἰπεῖν Ec 14 χεῖται] χινεῖται A 15 τε] τε αὐτὸν D 15. 10 τὸν αὐτὸν om. D 

16 τῷ (alt.)] corr. ex τὸ E? 17 to] corr. ex el E} 19 tw] corr. ex τὸ KE? 

20 ἐστι] seq. ras. 1 litt. E 23 ἐστι] seq. ras. 1 litt. Εἰ 24 ἐπιφέρει] ἐπήγα- 

γεν Ὁ δὴ} δὲ E οὐδὲ ---τῷ (25) om. Ἢ 25 ἐστι] seq. ras. 1 litt. E 

ἀδύνατον brotéotar om. be: ἀδύνατον brotéctat τι ἀδύνατον E: prius ἀδύνατον del. E? | 

ἐπιστῆσαι --- ἀδύνατον (26) add. E* 26 ἐστι τὸ] ἐστιν Ec ὑποϑέσδαι τι ἀδύνατον AED: ἰ 

ἀδύνατόν τι ὑποϑέσϑαι C: ἀδύνατον ὑποϑέσϑαι D 7) ψεῦδος om. A 28 σύμμετρος] 

σύμμε- in ras. 5 litt. E? ct] corr. ex τὸ A? 30 αὐταῖς] corr. ex αὕται E?: 
αὑτοῖς Ὁ 
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σεως ἀδυνάτου ἀδύνατόν τι συνήγαγεν. χαὶ ὃ ἡμέρας οὔσης λέγων “εἰ ὁ 145d 

ἥλιος ὑπὸ γὴν ἐστι, νύξ ἐστιν’ ἐξ ὑποϑέσεως ψεύδους ψεῦδός τι λέγει τῆς 40 

αἀχολουϑίας ἐν τούτοις ἐρρωμένης. 

᾿Εφεξῆς δὲ χαὶ τὸ λοιπὸν ἐπή met ὅτι συμβαίνει ἀδύνατον ἐξ dav- 

5 νάτου, ἀλλ᾽ οὐχὶ ἐχ ψεύδους ἁπλῶς, εἰ μὴ τύχοι τὸ ψευδὲς χαὶ ἀδύνατον 
ὄν. τοῦτο δὲ ἀναποδείχτως νῦν τέϑειχεν. ὅτι τι γχάνει δεδειχὼς ἐν τῷ 

πρώτῳ τῶν [Προτέρων ᾿Αναλυτιχῶν τὰς ἀχολουϑίας οἰχείως ἐχούσας, ὥστε 45 

τῷ μὲν ψεύδει ψεῦδος ἀχολουϑεῖν, τῷ ὃὲ ἀδυνάτῳ αδύ νατον. [101 

Εἶτα ἐφεξῆς χαὶ ἄλλο τι προσλαμβάνει χρήσιμον αὐτῷ πρὸς τὴν τοῦ 
10 προτεϑέντος ἀπόδειξιν, ὅτι τῶν ἀντιχειμένων, οἷον τοῦ ἑστάναι χαὶ τοῦ 

χαϑῆσϑαι, ἅμα ἔχει τι τὴν δύναμιν, οὐ μέντοι οὕτως ὥστε χαὶ ἅμα τὰς 

ἐνεργείας τῶν δυνάμεων τούτων ἔχειν (τοῦτο γὰρ ἀδύνατον τὸ ἐνεργεῖν 5 

ἅμα χατὰ τὰς ἐναντίας), GAN ὥστε ἐν ἄλλῳ χαὶ ἄλλῳ χρόνῳ χατ᾽ αὐτὰς 

ἐνεργεῖν παρὰ μέρος: οὐχ οὕτως δὲ ἐν ἄλλῳ, ὡς ἐν ἀφωρισμένοις, οἷον 

15 τοῦ μὲν ἡβᾶν ἐν τῷδε, τοῦ δὲ πολιοῦσϑαι ἐν τῷδε" εἰ γὰρ οὕτως, οὐχέτι 

τὰς δυνάμεις ἅμα ἔχει τὰς τῶν ἀντιχειμένων G γὰρ γηράσας οὐχέτι δύ- 10 

ναται ἡβᾶν)" ἀλλ᾽ ὅταν μηδὲν μᾶλλον ἐν τῷδε τῷ χρόνῳ τῆσδε τῆς δυνά- ' 
>) Vv ~ / ~ 

φυχεν ἐνεργεῖν ἥπερ τὴ Οὐτίειμενηςησύτῃ: τότε 
\ > ¢ c 

ὑῶν τὰς δυνάμεις λέγοιτο ἂν ἔχειν, ὡς τοῦ ἑστάναι χαὶ 

Ἁ 3 / 4 

USMS τὴν ΔΝ πε 

ῷ, < “S ne 
σ X 

αυα μεν 

. 

20 χαϑῆσϑαι, οὐ ΕΣ ἅμα ἄμφω τὰς ἐνεργείας ἐνεργεῖν. ὃ δὲ λέγων ἐπ᾽ 15 

ἄπειρόν τι πλειόνων χαὶ ἀντιχειμένων δύναμιν ἔχειν οὐχ ὡς ἐν ἄλλῳ 

χρόνῳ χαὶ ἄλλῳ τὰς ἐνεργείας ἕξοντος αὐτοῦ λέγει: οὐχέτι γὰρ ἐπ᾽ ἄπει- 
ρον ἕξει τὴν δύναμιν αὐτῶν, εἰ ἔστι ποτέ, ὅτε uh δύναται τὴν ἐνέργειάν 

τινος αὐτῶν ἔχειν" ἀλλ 6 τοῦτο λέγων λέγε: ἅμα δύνασϑαι τὰς τῶν πλειό- 20 

25 νων χαὶ ἀντιχειμένων ἐνεργείας ἔχειν, ὅπερ ἀδύνατον. εἰ τοίνυν λέγοι τις 

τοῦ εἶναι χαὶ τοῦ μὴ εἶναι ἐπ’ ἄπειρόν τι δύναμιν ἔχειν, ὡς ἅμα χατ᾽ 
ἀμφότερα. δυναμένου ἐνεργεῖν λέγει, ὅπερ ἀδύνατον: ἀδύνατον γὰρ ἅμα τὼ 
πλείονα “at ἀντιχείμενα πρᾶξαι ἣ παῦεῖν. 25 

Cc ε wv ΄ δὲ a ~ 

Ρ. 281020 Ὥστε, εἴ τι ἄπειρον χρόνον av φϑαρτόν ἐστιν ἕως τοῦ 

30 ἅπαν ἄρα τὸ ἀεὶ ὃν ἁπλῶς ἄφϑαρτον. 
' 7 

r ~ -~ s/s v , 

Τοῖς προληφϑεῖσι χρώμενος δείχνυσιν ἐφεξῆς, ὅτι τὸ ἀΐδιον ἀφϑαρτόν 30 
7 Gy i n ἷ ‘ 

1 χαὶ ---«λέγων Ab: om. D: mg. E? 2 τι λέγει Ψεῦδος A 5 τύχῃ D 

7 πρώτῳ] cap. 15 8 τῷ (alt.)] corr. ex τὸ E? 9 προσλαμβάνει AC: προλαμβάνει 

DEe 10 ἑστάναι] e corr. ΕΞ 11 χαϑεῖσϑαι E τι Eb: τις A: om. D 

ὥστε] οὔτε ἘΣ: ὡς τῷ E?: ὡς c 13 ὥστε ἐν] ὥστ᾽ ἐν corr. ex ὥστε E! αὐτοὺς 

E: corr. E? 14 οὕτω CD ἄλλῳ, ws ἐν om. Ὁ 16 ἔχ' A 

18 ἤπερ] corr. ex ἤπαρ A?: ex ὅπερ E? 19 λέγοιτο ἂν ἔχειν Ch: λέγοιτο ἂν DE: 

ἔχειν λέγοιτο ἂν AE?: post ἂν add. ἔχειν Α: ἔχειν λέγοιτ᾽ ἄν ec ὡς τοῦ] ὥστε A 

20 χαϑεῖσθϑαι ἘΣ: corr. E? dua ἄμφω Eb: ἄμφω A: ἄμφω dua CD 22 λέγειν 

A, sed corr. 24 λέγει] corr. ex ἔχει E? 20 ἔχειν om. CD λέγοι] comp. 

ambig. A 27 δυνάμενον Ac ἅμα τὰ] peta E: dpa Ec 29 ὥστ᾽ Ec 

dv] supraser. ἘΦ ἐστιν Ὁ: ἐστι AEc 
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Oo εὖ 4 ΄ at be \ . τα ὅτι χαὶ ἀγένητον" εἶτα λοιπόν, ὅτι χαὶ ἀντιστρέφει ταῦτα πρὸς 140: 
τὸ ἀΐδιον, τουτέστιν ὅτι χαὶ τὸ ἀγένητον χαὶ τὸ ἄφϑαρτον ἀΐδιά ἐστι, προ- 
θέμενος δεῖξαι. εἰ μὴ axohovdodat, φησίν, ἀλλήλοις τὸ ἄφϑαρτον χαὶ τὸ 

ἀγένητον, οὐδὲ τὸ ἀΐδιον ἑχατέρῳ αὐτῶν ἀχολουϑήσει. ἵνα δὲ δείξῃ, ὅτι 80 

5 τὸ ἄφϑαρτον χαὶ τὸ ἀγένητον ἀλλήλοις ἀχολουϑοῦσι, δείχνυσι πρότερον, ὅτι 

τὸ γενητὸν χαὶ τὸ φϑαρτὸν ἀνταχολουϑοῦσι" χαὶ οὕτως ἔσται χαϑόλου de- 

δειγμένα, ἅπερ ὑπέσχετο, ὅτι ἀδύνατόν τι ἀγένητον ὃν φϑαρῆναι 7 γενό- 
μενόν τι ἄφϑαρτον διατελεῖν. 2s χαὶ τὸ ie χαὶ τὸ ἄφϑαρτον 40 

aia ἐστι, χαὶ τὸ . ἀγένητον χαὶ τὸ ἽΝ χαὶ τὸ Ἰβνητὸν χαὶ τὸ 

10 φϑαρτὸν ἀνταχολουϑοῦσιν ἀλλήλοις: ἑχάστη γὰρ τῶν τριῶν τούτων ἐφό- 

ὃων. αἷς ἐχρήσατο, δείχνυσι τὰ ἐπαγγελϑέντα. εἴτε γῆν: αἰδιά ἐστι τὰ 

ἀγένητα χαὶ ao ῥϑαρτα, ἀδύνατον ἣ τὸ ἀγένητον φϑαρτὸν εἶναι ἣ τὸ γενη- 45 

τὸν ἄφϑαρτον: οὔτε γὰρ τὸ γενητὸν οὔτε τὸ φϑαρτὸν ἀίδια εἶναι δυνατόν" 

εἴτε ee ne ἀλλήλοις τό te | γενητὸν χαὶ τὸ epee χαὶ τὸ 146d 

15 ee ov χαὶ ἀγένητον, χαὶ οὕτως ἀδύνατον ἀγένητόν τι ὃν φϑαρῆναι 7 
τὸν ὑπάρχον ἄφϑαρτον διατελέσαι. 

= 

Πρῶτον οὖν Getavvow ἐκ τῶν προειρημένων. ὅτι τὸ ἀΐδιον ἄφϑαρτόν 
5 ," as 7 v ΄ 

ἐστι χαὶ οὐχ ἄν εἴη φϑαρτόν. προείληπται δέ, ὅτι τὸ εἰς ἄπειρον χρόνον 5 

RIF 

πλειόνων δύναμιν om οἷον τοῦ εἶναι χαὶ μὴ εἶναι, οὕτως αὐτὰς ἔχει ὡς 

20 χαὶ τὰς ἐνεργείας αὐτῶν ἅμα δέξασϑαι δυνάμενον: εἰ yap ἔστιν ὅτ 
uh δύναται ἐνεργεῖν zat ἄμφω, μάτην λέγεται 

ὡ: ἔχειν: πᾶσα γὰρ δύναμις ἐνεργείας τς 
. ὦ» σὴ 

a ad - on x δ: Bs ὥστε τὸ εἰς 10 
7 > Ph ν \ ¢ Ω 7 

πειρον δύναμιν ἔχον τοῦ μὴ εἶναι (τοιοῦτον γὰρ ἂν εἴη τὸ ὑποτιθεμονον 

ἀΐδιον φϑαρτόν), ἐπειδὴ πᾶσα δύναμις ἐνεργείας ἐστὶ δύναμις, γένοιτο ἄν 
a a eae 2 ᾿ ~ Ἁ τῇ \ 3 IN 7 C et, C a ΠῚ ~ 

25 TOTS SY τῷ μὴ ELVAL, χαὶ οὐχ GZOVDYATOYV ὑποϑέσϑαι τοῦτο ora TAOS ἵνα! 
>/ σ 
OUVATO* WOT ro) wat ἐνέργειαν, ὃ ἴσϑω φϑειρόμενον, χἂν μήπω φῦεί- 15 

ἘΣ 

ε 

OTOXE 
΄ o ai ΝΜ ς 

ba oe αὕτη ψευδὴς μέν, εἰ mice eee οὐχ αδύ- 

τοῦ τ R c o J on 
Os 

tO) = τὶ [0] Ὁ ἘΝ < 2 ἘΞ ΞΞ 
» 

oS τ) - 5 φϑαρῆναι: ἀλλ᾽, εἰ ἀΐδιον ὃν φϑείρετα ταί 
re: 

37 

: ἄμα εἶναί τε χαὶ μὴ εἶναι, ὅπερ οὐ μόνον ψεῦδό 

ἀδύ ἡ ὑπόϑεσις ἀδύνατος, ἀλλὰ ψευὸ δὴς 

i 

> 35} \ > Lx 

90 ἔστιν. ἀλλὰ a χαὶι VOTOY. Οὐχ Ἣν 20 ὃὲ ς 
\ > 

το v0 μόνον, TO νῦν, εἰ τύχοι, φϑαρῆναι δύναμιν ἔχον τοῦ τοῦτο παϑεῖν" o 

παρὰ τὴν ὑπόϑεσιν ἄρα ἢ τοῦ ἀδυνάτου ἀχολουϑία (οὐ γὰρ ἀχολουϑεῖ 

ψεύδει τὸ ἀδύνατον), ἀλλὰ παρὰ τὸ ἐξ ἀρχῆς ὅλως ἀδύνατον ὃν τὸ εἰς 
ἄπειρον χρόνον δύναμιν ἔχειν τοῦ uy εἶναι. τοῦτο γὰρ λέγει ὁ ἀίδιόν τι 9 

1 χαὶ (pr.) om. Ee 2 ἀίδια] ἀίδιον E 5 δείχνυσι --- ἀνταχολουϑοῦσι (6) mg. 

6 χαὶ τὸ] χαὶ E? ἀντακολουϑοῦσι AC: ἀχολουϑοῦσι De: ἀχολουϑοῦσιν corr. ex ἀντι- 

στρέφουσι KE? 7 ὃν ἀγένητον CD 8 πὶ om. D Ὁ. ἀίδιά --- ἄφϑαρτον 

Ab: om. CDEc 10 ἀχολουϑοῦσιν Ee 11 ἐπαγγελϑέντα E*b: ἀπαγγελϑέντα 

ADE 13 ἄφϑαρτον)] ἄφϑαρτον εἶναι CEc 14 εἴτε] εἴ ye CD 15 τὸ ἀγένητον ς 

17 post ὅτι add. ef A? 18 ἐστι] ἐστιν AC zat om. A 19 αὐτὰς Ab: 

αὐτὰ DEc 22 ἔχειν] εἶχε Καὶ 24. γένοιτ᾽ ς 26 ὃ add. A? οὔπω 
CD 26. 27 φϑείρηται Ὁ 27 δὲ] δὴ A 31 τὸ (alt.) Ab: zat τὸ DEc 

τοῦ om. WA 33 Ψεῦδος A τὸ ἀδύνατον] mut. in τῷ ἀδυνάτῳ A? ὅλως AC: 
ὅλον DEbe 
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wv ἢ \ ¢ We * a NEN . αὐ as BYE χς ae AN ~ \ \ 7 2 
φϑαρτον ὑποῦϑεμενος" TO γὰρ ast GY δύναμιν ἔχειν φησὶ τοῦ ποτὲ μὴ εἶναι, 146 
σ Ξ >) c = \ » ied Vv \ 5 Ἃ > 7M v ὙΝ 

ὥστε, AV ὑποτεῦ 7) .η OV, AGUA OY TE XXL οὐχ OV EOTHL, οὐ TL ἄν Sty, αου- 

ὃ 
/ Ἃ / ) wv ΄ ~ Vv 

τ ΠΡ ae a ὅτι τὸ ἐπ᾽ ἄπειρον δύναμιν ἡντιναοῦν ἔχον εἶναι 
ae ἐπ᾽ ἄπειρον (τὸ γὰρ μὴ ὑφεστὼς οὐδ᾽ ἂν δύναμιν ἔχειν λέγοιτο), 30 

5 μὴ ὃν δέ, ὅτι ὑπόχειται τοῦτο παϑόν, ὅπερ ἐδύνατο. χαὶ τοῦτο σὰφ φηνίς ων 
2 A inc ESeixe τὲ 2 nA ᾿ 
6 ᾿Αριστοτέλης προστέϑειχε τὸ εἰ δὴ ἄπειρον χρόνον" τὸ γὰρ ἄπειρον 

»7 v b) ~ 
χρόνον δύναμιν ἔχον χαὶ εἶναι ἄπειρον χρόνον ἀνάγχη. εἴτε τοῦ εἶ! 

δὶ ° wv \ 7 oO ’, > 

un εἶναι EYEL THY δύναμιν. ὅπερ προὔλαβεν ΕΠ τσ λῆς πλειόνων εἰ 
Vv. 7 vv / Vv ‘ 7 

ἔχειν δύναμιν ἄπειρον χρόνον, εἴτε χαὶ μόνου τοῦ μὴ εἶναι ἔχει τὴν δύ- 
sp ΄ > - . 

10 vautv. μάτην οὖν οἶμαι tov ᾿Αλέξανδρον ἀξιοῦν προσυπαχούειν τῷ μὲν 
wv , v ’s 

εἰ δὴ ἄπειρον χρόνον τὸ ἀμφοτέρων τι τὴν δύναμιν ἔχει, xal πάλιν 
a / 

πὼν 80 

~ Vv c , ie \ 5 ~ \ 

τῷ ἔστω ὑπ γον ὃ δύναται τό τε εἶναι χαὶ μὴ εἶναι" ἀρχεῖ γὰρ πρὸς 40 

τὸ ἀεὶ αὐτὸ εἶναι τὸ ὑποϑέσϑαι ἄπειρον χρόνον ὃν χαὶ μέντοι χαὶ τὸ ἐπ 

ἄπειρον δύναμιν τοῦ μὴ εἶναι" τὸ γὰρ φϑαρτὸν εἶναι εἰς ἄπειρον οὐδὲν 
Ss 

15 ἄλλο δηλοῖ 7 ὅτι εἰς ἄπειρον. τοιοῦτον yap τὸ δύναμιν ἔχον ὡς ἄπειρον 

οὑτινοσοῦν, udhtata δὲ τοῦ εἶναι χαὶ μὴ εἶναι. 

Συμπεραινόμενος ὃὲ τοῦτον τὸν λόγον 6 ᾿Αριστοτέλης ἅπαν ἄρα, 
φησί, τὸ ἀεὶ ὃν ἁπλῶς BAER τουτέστιν οὐχ ἔχον δύναμιν τοῦ 14 

φϑαρῆναι οὐδὲ τοιοῦτον ὄν, ὥστε Pepe λέγεσθαι: τοῦτο γὰρ ἣ τοῦ 
- ~ , a ~ 5 Ἃ XN ~ Vv Vv > ‘ 

20 ἁπλῶς προσϑήχη δηλοῖ. εἰ yap τὸ ἀεὶ ὃν μὴ ἁπλῶς nae a a 
‘ 

usta δυνάμεως τοῦ φϑαρῆναι ἤτοι τοῦ μὴ εἶναι, ἐδ 
) 

Ww 
‘ 

, \ σ A 5 \ “; " Ἁ ν᾿ , 

ἑπόμενον τὸ ἅμα τὸ αὐτὸ εἶναί te χαὶ μὴ εἶναι uat ἐνέργειαν, ὅπερ οὐ 
“4 ? bE) , ~ 

τῷ ψευδῶς ὑποτεϑέντι ee σεν, ἀλλ ἀδυνάτῳ τῷ τὸ ἀΐδιον φϑαρτὸν 
΄ > σ 

ὑποϑεμένῳ. εἰχότως οὖν συμπερανάμενος εἶπεν, ὅτι ἅπαν τὸ ἀεὶ ὃν 

/ V7 

p. 281625 “Owotws δὲ χαὶ ἀγένητον ἕως τοῦ ἀεί τε δύνασϑαι εἶναι 

ned Vien wv ca 2 ἘΞ 2 CEE “: \ oy Tee 

Δείξας, ὅτι τὸ ἀεὶ ὃν ἄφϑαρτόν ἐστιν, ἐφεξῆς δείχνυσιν, ὅτι καὶ ἀγένητον, 
΄ 

45 

Ga 

᾽ 

~ ~ ‘ ~ 5 / ξ΄ 

χαὶ ἑτέρᾳ τῆς πρόσϑεν χαὶ τῇ αὐτῇ χαὶ νῦν ἐφόδῳ χρώμενος. ὑποϑέμενος 15 
y = ΕἾ 

80 i αὐτὸ γενητὸν ἐπάγει, ὅτι ἔσται δυνατὸν χρόνον τινὰ μὴ εἶναι. 
\ \ \ 

ς yap φϑαρτὸν λέ ἴομεν τὸ δυνάμενον μετὰ τὸ εἶναι μὴ εἶναι, οὕτως 

2 ἂν (pr.)] ἐὰν A τε om. A οὗ τί] corr. ex οὔτε E? 4 ὑφεστὸς E 

λέγοι E: corr. E?: deinde τὸ del. E* 5 παϑεῖν De 6 δὴ b: δὲ ADE 

8 ὅπερ --- δύναμιν (9. 10) om. Ὁ προὔλαβεν] ρ e corr. E 9 thy om. A 11 ef 

δὴ} corr. ex εἴδει 13 ἔχ 5 ἊΝ 12 tw] corr. ex τὸ E* ἔστω] in lac. E* 

τό] del. E* Te OM. ὃ zat] καὶ τὸ E: corr. E* [ὁ ὑποϑέμενον Ὁ 

14 δύναμιν] δύναμιν ἔχοι ἂν ec εἰς] ὡς ο 10 ὡς] εἰς Db 16 ante μά- 

λιστα lac. 6 litt. Ὁ 18 ἁπλῶς xat ἄφϑαρτον A: ἄφϑαρτον ἁπλῶς Ὁ 21 ἤτοι] 

7 A 23 τῷ (alt) E?: om. ADE 24 συμπεραινόμενος A εἶπε A 

27 ἀεὶ om. c 28. 29 ἀχίνητον E: corr. ἘΠ 29 χαὶ (pr.)] e corr. Ὁ τῆς} corr. 

ex τις E? αὐτῇ] αὐτῇ μεθόδῳ (με- e corr.) χρώμενος D, sed χρώμενος del. 



. 
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1 x , ~ t nah \ ΝῊ κὰν A) GY ue sig Se a γενητὸν τὸ δυνάμενον πρὸ tod εἶναι μὴ εἶναι, τὸ G& ὑποτεϑὲν det εἶναι 1474 
ἀδύνατον μὴ εἶναι. οὔτε οὖν τὸν ἄπειρον χρόνον δύναται μὴ εἶναι οὔτε 20 

τὸν πεῖ περασμένον: ὃν γὰρ ἄν τις ὑπόϑοιτο πεπερασμένον χρόνον μὴ εἶναι 

ἀδύνατον ὑποτίϑεται. εἰ γὰρ τὸν ἄπειρον χρόνον ἔστιν, ὅπερ αὐτὸς 

πε δύναται εἶναι, δῆλον, ὅτι χαὶ ἐχεῖνον τὸν πεπερασμένον ἔστι" πᾶς 
περασμένος ἐν τῷ ἀπείρῳ περιέχεται. οὕτως μὲν οὖν τῇ τοῦ ἀεὶ 90 
γνοίαᾳ. χρησάμενος ἔδειξεν, ὅτι τὸ ἀεὶ ὃν χαὶ se hes ἐστιν, εἴπερ 

τὸ μὲν ἀεὶ ἔστι, τὸ δὲ γενητόν ποτε μὴ εἶναι ἀνάγχη. εἶτα ἐπήγαγεν οὐχ 

ἄρα ἐνδέχεται τὸ αὐτὸ χαὶ ἕν ἀεί τε δύνασϑαι εἶναι χαὶ ἀεὶ μὴ 
10 εἶναι τῆς ἐπὶ τοῦ φϑαρτοῦ ῥηϑείσης ἡμᾶς ἀποδείξεως ὑπομιμνήσχων. εἰ 80 

γὰρ ἀεὶ ὃν γενητὸν ὑποτεϑῇ. ἐνεργείᾳ ὃν ἀεὶ δύναμιν ἔχει ἀεὶ τηῦ μὴ 

εἶναι. ἀεὶ γὰρ ὃν γενητόν ἐστιν. ἐὰν οὖν ὑποϑώμεϑα Ox “ai baad αὐτῷ. ὃ 
δύναται. συμβήσεται τὸ αὐτὸ ἐνεργείᾳ εἶναί τε χαὶ μὴ εἶναι, ὅπερ ἐστὶν 
ἀδύνατον. ἐπιτείνων δὲ τὸ αδύνατον ὃ Ap τοτέλης οὐχ ἄρα ἐνδέχεται 80 

(te δύνασϑαι εἶναι καὶ ἀεὶ μὴ εἶναι’ ἐναν- 
τίον γὰρ τὸ ἀεὶ μὴ εἶναι τῷ ἀεὶ εἶναι, ὡς μαϑησόμεϑα. χαὶ πρότερον μὲν 
ἀπὸ τῆς τοῦ ἀεὶ εἶναι ἐννοίας ἔδειξεν, ὅτι ἀδύνατον αὐτὸ ποτὲ wh εἶναι, 

νῦν δὲ ἀπὸ τοῦ τὸ ἀεὶ ὃν γενητὸν λεγόμενον ἀεὶ δύναμιν ἔχειν τοῦ μὴ 

εἶναι, εἰ ἄγοιτο εἰς ἐνέργειαν, ὃ δύναται, συμβαίνει ἀεί τε εἶναι χαὶ 40 

20 ἀεὶ μὴ εἶναι“ οὐ γὰρ εἰς ὡρισμένον τινὰ χρόνον εἶχε τὴν τοῦ μὴ εἶναι 
δύναμιν, ἐπεὶ πρὸ ἐχείνου χαὶ μετ᾽ ἐχεῖνον οὐχ ἂν ἦν NERY GAR εἰς 

¢ a ΄ ΄ 7 ~ 

απειρον ὑπόχειται ὥσπερ τοῦ εἶναι οὕτως χαὶ τοῦ μὴ εἶναι τὴν δύνα- 

\ 

p. 281033 ᾿Αλλὰ μὴν οὐδὲ thy ἀπόφασιν ἕως tod ἀδύνατον xat 147 cy 

25 γενητὸν εἶναι. 

or 

> J σ > PLN 4 \ Nie αἵ > a7 \ 

Εἰπών. OTL οὐχ ξνοξχεται τὸ AVtTO χαϊ EV Get TE δύνασθαι εἶναι χαι 
΄ 

ι 

3_\ > \ > ΄ σ \ JN > \ \ 9." 6 

Get WY εἰνᾶι, χαὶι ξννοησας. OTL τὸ GEL ξῖναι πρὸς τὸ GEL wy, εἶναι Ws 

΄ ΄, Qf ᾿ Ὧ Xd ὟΝ 7 = ΓΞ a ὯΝ 
Llu RY LLASCLL 2) . — ΄) “ψικῖις = 5 ᾿ VAYTLOY ἀντίχειται, διότι συναληϑεύουσι μὲν οὐδέποτε, συμψεύδονται ὃ 

Ms Ms 
~ Ὑ, > \ », σ DEN ~ > ΄ ~ 

πὶ τῶν ποτὲ μὲν ὄντων. ποτὲ δὲ μὴ ὄντων, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἀτόμων τῶν 
> tx 

, ~ , Ἂν 

80 γινομένων χαὶ φϑειρομένων, εἰκότως ἐπήγαγεν. ὅτι τῷ ἀεὶ εἶναι οὐ μόνον 10 κότω 

τὸ ἐναντίον, ὅπερ ἐστὶ τὸ ἀεὶ μὴ εἶναι, ἀδύνατόν ἐστι συνυπάρχειν, GAN 

οὐδὲ τὴν ἀπόφασιν τὴν λέγουσαν οὐχ ἀεὶ εἶναι δυνατόν ἐστι συναληϑεύειν 

3 ante ὃν ras. 7 litt. E 5 ἔστι] seq. ras, 1 litt. E 7 νῦν ἔδειξεν A 

9 ταὐτὸ ὁ ἀεὶ (alt.) om. ¢ 10 ἀφϑάρτου A 11 yap] yap toe 

15 ταὐτὸ Ἢ εἶναι (pr.) A?DE*b: om. AE det (alt.) om. c 17 αὐτὸ Ab: αὐτῷ 

DE 19 συμβαίνει Eb: comp. ambig. A: συμβαίνειν De 26 δύνασϑαι εἶναι CE*b: 

δύνασθαι DE: εἶναι δύνασϑαι A 27 post pr. εἶναι magn. ras. E (fuit repetitio ver- 

borum χαὶ ἐννοήσας κτλ.) 28 suis bovtat A: corr. A? 30 τῷ] corr. ex τὸ 

οὐ --- εἶναι (81) bis E: corr. E? 91 ἐστὶ (pr.)] ἐστὶν E? ἐστι (alt.)] ἐστιν D: om. C 

συνυπάρχειν AE*b: ὑπάρχειν CDE 32 συναληϑεύειν --- ἐστι (p. 329,1)] mg. E? 
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τῇ καταφάσει τῇ λεγούσῃ ἀεὶ εἶναι" οὐ γὰρ duvatdy ἐστι συναληϑεύειν 14τὸ 
> > xy wn o > . τὰς 

τὴν ἀντίφασιν. εἰ δὲ ἀεὶ ὃν 7 φϑαρτὸν ἢ Ἰενητόν ἐστι, δῆλον, ὅτι οὐχ ἀεὶ 1 

Ἐκ a ὄν ἐστιν, ὥστε συναληϑεύει ἢ ἀντίφασις τοῖς λέγουσιν ἀεὶ ὃν φϑαρτὸν 7 

γενητὸν εἶναι. ἐπειδὴ δὲ πρότερον τὸ ἀεὶ ὃν φϑαρτὸν ὑπέϑετο χαὶ τότε 

5 τὸ ἀεὶ ὃν γενητόν, διὰ τοῦτο χαὶ ἐν τῷ ex τῆς ἀποφάσεις, ἐπιχειρήματι 
, “» 5 

πρώτου πάλιν ἐμνημόνευσε τοῦ φϑαρτοῦ. ὅτι ὃὲ τοῦ ἀεὶ εἶναι ἀπόφασις 30 
\ > JN μὰ ~ Xx \ > ~ yas 1 \ 

τὸ οὐχ ἀεὶ εἶναι, δῆλον μὲν καὶ gx tod ἐπὶ πάντων μερίζειν αὐτὰ τὸ 
> \ \ \ Wary 4 \ [whe v Ξ 

ἀχηϑὲς καὶ τὸ ψεῦδος: οὔτε γὰρ συναληϑεύειν οὔτε συμῳεύδεσϑαι δυνατὸν 

αὐτάς. δῆλον δὲ καὶ ἐχ τοῦ τῶν χαταφάσεων τῶν τὸ ἔστι χρόνον προσσης- 
~ ~ A , ~ Vv ~ 5 - , ~ 

10 μαῖνον ἐχουσῶν tas Bongenets γίνεσϑαι τῷ ἔστι τοῦ ἀρνητιχοῦ μορίου 2% 
σ 

προστιϑεμένου, ὥστε χαί, ὅπου τὸ μὲν ἔστιν οὐ προσσημαίνει χρόνον; ἄλλο 
΄ aA ὦ 

δέ τι ἐστι χρόνου αημαντίκον; ἐχείνῳ δεῖ προστίϑεσϑαι τὸ ἀρνητιχὸν μό- 
> σ >) -yS! “Ὁ > \ bd \ \ v 

PLov, MOTE γξνξ sonar ἀπόφασιν. εἰ οὺν ETL TOD ἄξει ον EOTL TO ὑὲν εστιν 
. 

> ) , ΄ ᾿ 

οὐ προσσημα vet ὙΠ λον (οὐ γὰρ ἀφώρισται ἐπ᾽ ἐχείνων 6 ἐνεστώς), τὸ 30 
\ , / < 5 Ἁ ΄ σ 

15 δὲ ἀεὶ ΠΕ] ἐπ’ αὐτῶν χρόνου (ἀεὶ yap, ὅτι τὸν πάντα χρύνον ἐστὶ 

τ \ 5 Vv ~ 5 , > ΄ Ἂν \ 

χαὶ οὐχ ἔν τινι τῶν πολλῶν ἀφωρισμένῳ), εἰχότως οὖν τῷ HEL 
τιχοῦ προστεϑέντος ἣ ἀπόφασις γίνεται, χαί ἐστι τοῦ ἀεὶ εἶναι ἀπόφασις 

\ \ ΕΝ μὲν τὸ μὴ ἀεὶ εἶναι, ἐναντίον ὃ τ del uh εἶναι: πλεῖστόν τε yap διέ- 35 
ey αὐτοῦ Ἢ L dev ANeTOTE DE ἘΞ 

στηχεν αὐτοῦ χαὶ Gua ποτὲ eve ἢ λαμβάνεται. οὐδέποτε 62 ἀληϑῆ. ett 
\ > > ΄ ς ΄ + Pe oye 3 

20 6 τὸ ἀεὶ τρόπος ὑπθοοξο ς εἶναι ΤΣ ὥσπερ τὸ ἐξ ἀνάγχης, αἵ ὃς ἀπο- 

Ia 8 

φάσεις γίνονται τοῖς τρόποις τῶν ἀρνητιχῶν μορίων προστιϑεμένων ἐν ταῖς 
ἐν τῷ Περὶ ἑρμηνείας ἐδιδάχϑημεν. εἰπὼν 40 μετὰ τρόπου προτάσεσιν, ὡς 

δέ, ὅτι χαὶ διὰ τὸ τὴν ἀπόφασιν ἱΠ εποτα τῇ χαταφάσει συναληϑεύειν τὸ 

ἀεὶ ὃν ἀδύνατον μὴ ἀεὶ εἶναι χαὶ διὰ τοῦτο ἀδύνατον ἀεὶ μέν τι εἶναι, 
ς \ \ x 5) \ ς \ > PUY = IAT | oS) hey. ε , 

Φ ν 4 c “ LS 4 7 ci - U J Vaptoy ὃξ εἶναι Me yap φϑαρτὸν οὐχ del ov ἐστιν), ἐπήγαγεν. ὁμοίως 

Gtt τὸ del ὃν" χαὶ γὰρ χαὶ τὸ Ἰενητὸν οὐχ ἀεὶ ὧν ΓΟ Φ ce a on (η΄ = © 
. = εἰ (15 

< (η. a 

g 

ὃ 
ἐστιν pees τὸ series διὸ οὐδὲ τὸ γενητὸν τῷ Gel ὄντι συνυπάρχειν 45 

δύναται ὥσπερ οὐδὲ τὸ οὐχ ἀεὶ ὄν. δείχνυσι δὲ τ αὐτὸ χαὶ διὰ τῆς 1481 

τῶν δύο ὅρων ἐχϑέσεως: χαὶ γὰρ χαὶ τοῦτο, οἶμαι, τὸ ἐπιχείρημα ἐκ τῆς 

80 ἀποφάσεως εἴληπται, διὸ καὶ τὸν γὰρ αἰτιολογιχὸν σύνδεσμον προστέϑειχεν 
\ σ΄ ΣΤ, fares Opa oe, pele ohne ὩΣ τὶ Vv 

εἰπὼν δυοῖν γὰρ OpOly χαὶ τὰ ξξῆς. τὰ Ἰάρ, εἰ ἀδύνατον τὸν 2w- 5 
ξσ 

1 λεγούσῃ om. E? δυνατόν ἐστι Ὁ: δυνατόν ἐστιν ὥστε A: δυνατὸν CD: ἐστι δυνα- 
i 

τὸν Ee 3 ἀεὶ] τὸ det CD 4 ὑπετίϑετο E7ec 9 αὐτά be ἔστι] seq. 

σ 
ras. 1 litt. E 9. 10 προσσημαῖνον A?b: προσημαῖνον Ὁ: προσημαῖνον ATE panel it ont 
11 ὅπου] corr. ex οὔπω E? μὲν] corr. ex μένειν E* προσσημαίνει DE: προση- 

μαίνει A ἄλλου E: corr. E? 12 τι om. E 14 προσημαίνει A 

15 αὐτῷ A 16 τῷ] corr. ex τὸ A 18 τὸ (pr.)] corr. ex tod A” 19 devd7, 

mote D Ψευδεῖ E: corr. E* δὲ] ins. A? 20 αἱ] det A 21 προτιϑεμένων A 

22 [Περὶ ἑρμηνείας] cap. 12 24 τι] τοι Εἰ 26 3° Ὁ 30. 31 προστέϑειχεν εἰπὼν 
‘ i ' 

om. E: προσέϑηχεν εἰπὼν E*c 31. 32 Σωχράτην D: comp. ambig. A: Σωχράτη 

E, sed corr. 32 μὴ καὶ] καὶ μὴ E 
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Σωχράτην ζῷον εἶναι, ἀδύνατον χαὶ ἄνϑρωπον εἶναι" πῶς γὰρ ἂν εἴη τὸ 1481 
\ ~ / 5» wv lad 

midtown τοῦ ὁλιχωτέρου χαὶ περιέχοντος αὐτὸ μὴ ὄντος; οὕτως προ- 

5 ΄ - “» 

ν " » 

τέρου μὲ ν ὄντος χαὶ χαϑολιχωτέρου τοῦ ποτὲ μὲν ὄντος, ποτὲ δὲ μὴ ὄντος, 10 
[ΑἹ v fod 

ὃ ταὐτόν ἐστι τῷ οὐχ ἀεὶ ὄντι, ὅπερ ἐστὶν ἀπόφασις τοῦ ἀεὶ 
ν ΄ , 

GVTOG, υστε- 
Di \ / ~ _ ~ οἰ ν \ \ ‘ Ἃ > , 

9 Pov QE χαὶι μεριχώτξερου τοῦ γένητου. OLOTL TO TOTE μὴ ὧν OD μήνὴν τι 

\ γενητῷ ἀλλὰ χαὶ τῷ φϑαρτῷ ὑπάρχει, ef ἀδύνατον τὸ τὸ ἀεὶ dv ποτ 
\ 

o “Se 

μὴ εἶναι, τουτέστιν οὐχ ἀεὶ εἶναι, ἀδύνατον χαὶ τὸ Ἱεγητὸν αὐτῷ ὑπάρ- 15 
΄ Ύ . . ~ 

yer. ὡς οὖν δέδειχται διὰ τῆς ἀποφάσεως, ὅτι τὸ ἀεὶ ὃν ἀδύνατον φϑαρ- 
~ τ led ~ 

TOV εἶναι, οὕτως διὰ τῆς αὐτῆς καί, ὅτι γενητὸν αὐτὸ εἶναι ἀδύνατόν ἐστιν, 
tr ὶ 

‘ 

~~ 10 ἐδείχϑη: διὸ χαὶ Guotws εἶπεν οὐδὲ γενητόν ἐστιν. 
ς >] δ». - v Ν ~ 

O μέντοι ᾿Αλέξανδρος χαὶ of ἄλλοι ἐξηγηταὶ ὡς ἄλλην ἀπόδειξιν τοῦ 20 
\ 5 Ἃ ?° ~ 

τὸ ἀεὶ ὃν μὴ εἶναι γενητὸν παρὰ τὴν διὰ τῆς ἀποφάσεως ἐξεδέξαντο, χαί- 
oa, - > A ae az sy asa ΣᾺ δι» νον ~ —_ 9 ΡΞ 4 nn τοι τοῦ ᾿Αριστοτέλους μετὰ τὸ δεῖξαι διὰ τῆς ἀποφάσεως, ὅτι τὸ ἀεὶ ὃν 
δ τ ΞΟ ΠΟ ΤΑΣ aes Εν Sani οὐχ ἔστι φϑαρτόν, ἐπαγαγόντος Owotws δὲ οὐδὲ γενητόν ἐστι τὸ ἀεὶ 

ἋἊ Vs 5 5 

15 ὃν χαὶ ἔτι χαὶ ἄλλον τρόπον ἀποδείξεως προστιϑέντος 2x τῆς ἀποφάσεως. % 
¥ ΄ > 

αἴτιον δέ. οἶμαι, yéyove τὸ tov ᾿Αριστοτέλην ἐν τῇ τῶν δύο ὅρων ἐχϑέσει 
X \ 4 , ~ CA! lA b) > WV 3 \ Ἁ ’ 

μὴ τὴν ἀπόφασιν ὀνομάσαι τοῦ ἀεὶ ὄντος τὸ οὐχ ἀεὶ ὄν, ἀλλὰ τὸ ταύτῃ 
‘ 

> 

ἰσοδυναμοῦν τὸ ποτὲ μὴ εἶναι. 

᾿ ? .ν > , - \ ιν > ΄ > g 
p.282a4 ᾿Επεὶ δὲ ἀπόφασις tod μὲν ἀεὶ δυναμένου εἶναι ἕως 30 

δὴ τὸ ἀεὶ ὃν γενητὸν οὐδὲ φϑαρτὸν 

0 wey "A λέξα 

- 

Opos διὰ τούτων detxvucdat piss ὅτι τὸ γενητὸν 
U4 

χαὶ 

φϑαρτὸν τῇ αὐτῇ φύσει ὑπάρχει: xat ἐστι μὲν ἀληϑὲς χαὶ τοῦτο, μήποτε 3 
i 

Ἁ 

Π 

> ~ > v - 
6& οὐ τοῦτο προηγούμενόν ἐστιν, ἀλλὰ διὰ τούτου τὸ αὐτὸ ἔτι δείχνυται, 

O2 A ι τὸ ἀεὶ ὃν οὔτε γενητὸν οὔτε φϑαρτόν ἐστιν. εἰς τοῦτο γοῦν ὁ λόγος 

25 τελευτᾷ τὸ συμπέρασμα λέγων οὔτε δὴ τὸ ἀεὶ ὃν γενητὸν οὐδὲ oes 
τὸν οὔτε τὸ ἀεὶ μὴ Ov" xal τοῦτο γὰρ παν τοῖς εἰρημένοις. 40 

/ 

συντελέσει ὃὲ ὃ λόγος οὗτος χαὶ πρὸς τὸ δεῖξαι, ὅτι ἀχολουϑοῦσιν ἀλλήλοις 
XY 

τό τε γενητὸν χαὶ τὸ φϑαρτόν, ἐξ οὗ oe ὅτι χαὶ TO ἀγένητον χαὶ 
\ € ~ σ » \ 7.1 N 

τὸ ἄφϑαρτον ἀχολουϑοῦσιν SPOS νῦν δὲ τέως, ὅτι οὔτε τὸ ἀεὶ ὃν 
> Ἁ 80 οὔτε τὸ ἀεὶ μὴ ὃν οὔτε γενητὸν οὔτε φϑαρτόν ἐστιν, δείχνυσιν Ex τοῦ τὰς 4 

ἀποφάσεις τοῦ ἀεὶ ὄντος χαὶ τοῦ ἀεὶ μὴ ὄντος ἀληϑεύεσϑαι χατά τινὸς 

1 Σωχράτην D: comp. ambig. A: Σωχράτη E, sed corr. 2 οὕτω De 3 alt. 

yey — δὲ om. CD 4 τῷ] corr. ex to E? 6 φϑαρτῷ]} corr. ex ἀφϑάρτῳ E? 

τὸ τὸ A: ow. CDEc 9 αὐτῷ E: corr. E? ἀδύνατον) 6 corr. D 11 ἄλλην] 

11. 12 τοῦ τὸ A*E*:; τοῦτο ADE 12 post ἀποφάσεως del. 

140° Ὁ οὐδὲ} bis A 15 ἄλλον] corr. ex ἄλλων A? 
corr. ex ἄλλων A? 

ὅτι τὸ ἀεὶ ov EB} 

10 γέγονεν E: corr. E? ᾿Δριστοτέλη E: corr. E? 19 δὲ] δ᾽ ἡ Ee ἀπόφασιν 
AS corr A? 20 οὐδὲ c: οὔτε AD 21 zat) xal to © 22 αὐτοῦ Ὁ ὑπάρ- 

youst A μηδέποτε E 23 τοῦτο AC: τοῦτο τὸ DEe 24 6—6é (27)] mg. E? 

25 τελευτῷ} e corr. D: ὁρίζει Ec 27 συντελέσει] συμβάλλεται 136 29 ὅτι 

om. A οὔτε scripsi: οὐδὲ ACDEe 30 οὔτε (pr.)] οὐδὲ ACDEc 
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ἔσης ἀμφοῖν φύσεως, ἥτις τῷ 1: τ πηήπσόνει κα ΠΥ ἢ υεσης ἀμφοῖν φύσεως, TLS τῷ aah τῷ χαὶ φϑαρτῷ προσήχει. ἐπειδὴ 148d 
΄ ΄ ~ ~ha ΤῊ , - > 4 v fed 

yap, φησί, τοῦ ἀεὶ δυναμένου εἶναι, τουτέστι tod ἀεὶ ὄντος (οὕτως γὰρ 
~ / 5 , , \ 5 \ μ. ΄ 

πανταχοῦ φαίνεται ΠΣ q μὲν ἀπόφασίς ἐστι τὸ μὴ ἀεὶ δυν άμε- 

γον εἶναι, ἣ δὲ ὧν αντίᾳα χατάφασις τὸ ἀεὶ peayatreyDy uy εἶναι, ταύτης 

5 δὲ ἀπόφασις τὸ μὴ ἀεὶ δυνάμενον μὴ εἶναι, ἀνάγκη τὰς ἀποφά- 5 

σεις ἀμφοῖν τοῖν χαταφάσεοιν τῷ αὐτῷ ὑπάρχειν ἄλλῳ ὄντι παρὰ τὰ 
2 ΄ ~ \ , ἮΝ ld > \ ‘ ~ ἐναντία: τοῦτο γὰρ προστέϑειχεν ἐΑλθξανδρος: διότι δυνατὸν τὴν τῆς 
ἑτέρας καταφάσεως ἀπόφασιν ὑπάρχειν τῇ ἐναντίᾳ χαταφά Get’ τὸ γὰρ οὐ 

λευχὸν χαὶ χατὰ τοῦ μέλανος ἀληϑεύεται, ἀλλ᾽ οὐχέτι χαὶ τὸ οὐ μέλαν. 10 

10 ὥστε, xa’ οὗ ἀμφοῖν τοῖν ἐναντίγιν αἱ ἀποφάσεις ἀληϑεύονται, ἀνάγχη 

ἄλλο εἶνα! παρ᾽ ἄμφω, χαὶ περὶ ττῶς ἡμεῖς ὡς ἐλλεῖπον αὐτὸ τῇ ἑρμηνείᾳ 
> ‘ Ὁ μ 5 , , 

προστίϑεμεν. ᾧ γὰρ at oT σεις μὴ ὑπάρχουσιν, avayxy τούτῳ τὰς 
A ΟΣ 

ἀποφάσεις αὐτῶν ὑπάρχειν, εἴπερ παντὶ ἀναγκαῖον ἣ τὴν χατάφασιν ἣ τὴν 1 

ἀπόφασιν ὑπάρχειν τὰς ἀντιφατικῶς ἀντιχειμένας. 
᾿ , as t2 “δ ς ~ BLN Ὑ - πος ‘ 

15 Ἀνάγχη δέ. φησίν, ᾧ al ἀπ τς τοῦ ἀεὶ ὄντος χαὶ τοῦ ἀεὶ μὴ 

ὄντος ὑπάρχουσι. τοῦτο μέσον ἀμφοῖν εἶναι τοῖν χαταφάσεοιν δυνάμενον 
σ > > ΄ > > > 

εἶναι χαὶ μὴ εἶναι, εἶναι μέν, ὅτι οὐχ ἀεὶ uh Ov ἐστιν, οὐχ εἶναι δέ, ὅτι 20 
, " > ~ ~ \ 

οὐχ ἀεὶ ὄν" ἣ i 140 ἀπόφασις TO ἀεὶ ἀναιροῦσα τοῦ τε εἶναι χαὶ μὴ 

ov < 2 ὩΣ < ΞΊΞ 
“3, 

2. RQ. Pt -, R- a o (or ὑπάρχειν χαὶ rots u 
c 

{ ὕπο ρχξ ειν σὺ (AMPS ΠΕ 

‘ Ἁ 

εἰ ἄρ 

20 διότι χαὶ τὸ ἀεὶ μὴ εἶναι OEE oe ὥστε χαὶ τὸ μὴ ἀεὶ μὴ ὃν χαὶ τὸ 
’ > x y > ~ Η 3 

ἀεὶ Ov ἔσται ποτὲ ual οὐχ ἔσται. τοιαῦτα δὲ τό τε γενητόν ἐστι χαὶ τὸ 3 
Ν \ ~ A A ς ΄ > , { ΞΕ ἌΣ = AY — ax. c a, = = wes ae si ΠΝ 

φϑαρτον, οις τὸ sv TOTS ὑπ apyetv 7 τὴ GZSt Wy UTAODY SLY σποφασις Ol- 
>I \ Ἂ ΄ , ~ . \ ΄ , 

δωσι, τὸ OF ποτὲ Uy ὑπάρχειν ἣ τοῦ ἀεὶ ὑπάρχειν, xat ἐστι μέσον ὄντως 
ν ΝΜ x ~ 5 ~ SN 

τὸ τοϊσῦτον τὸ ποτὲ μὲν GY, ποτὲ ὃξ μὴ Ov τοῦ τε ἀεὶ ὄντος χαὶ τοῦ ἀεὶ 
Vv ΄ ~ τὖ > 

25 wy ὄντος, ὡς τοῦ ποτὲ χαὶ. εἶναὶ χαὶ μὴ εἶναι μετέχον: at γὰρ ἀποφάσεις th 3 

det ἀνελοῦσαι τὸ ποτὲ χαταλελοίπασιν. οὐ τοῦτο ὃὲ λέγει, ὅτι πᾶν, xa? 
> lf 

οὗ at τῶν ἐναντίων ἀποφάσεις sles: τοῦτο μέσον ἔσται τῶν ἐναντίων" 

οὐ γὰρ ἀληϑὲς χαϑόλου τοῦτο" οὔτε γὰρ τῶν ἀμέσων ἐναντίων ἔστι τι με- 3d 
tach, χαίτοι ἔστι τι χαὶ ἐπ᾽ ἐχείνων, xad’ οὗ ai ἀμφοτέρων τῶν ἐναντίων 

80 ἀποφάσεις Sones, τὸ γὰρ νοσεῖν xat τὸ ὑγιαίνειν xal τὸ ἄρτιον χαὶ aly 

\ 3 Vv , ~ ~ ‘ ~ 

O περιττῶν ἐναντία ἄμεσα δοχεῖ, χαὶ οὐχ ἔστι τι υξσὴν τοὺ VOOELY χα! TOU 

΄ 

τ 
id , ~ / > ‘ \ ~ 

ogy, xa οὗ ἀληϑὲς τὸ μήτε νοσεῖν μήτε ὑγιαίνειν (ἐπὶ γὰρ τοῦ 40 
ξ 
ς Cu = ~ oO 

ov ἄμφω ἀχηδῆ), ἀλλ οὐδὲ ἀρτίου χαὶ περιττοῦ τὸ μήτε ἄρτιον μήτε 
περιττὸν χατὰ μέσου λέγεταί τινος, ὅταν χατὰ συνεχοῦς ποσοῦ ἀληϑεύηται. 

1 γενητῷ] ϑνητῷ D χαὶ φϑαρτῷ om. ὁ 2 οὕτως ACE: οὕτω De 3 τὸ -- 
alt. εἶναι (4)] mg. E? 4 ἡ δὲ ἐναντία κατάφασις A: ἐναντία δὲ κατάφασις E?: ἡ ἐναντία 

δὲ κατάφασις ec: τὸ δὲ ἐναντίον D ante ταύτης del. τὸ μὴ ἀεὶ δυνάμενον μὴ εἶναι KE? 

6 τοῖν] corr. ex τοῖς A χαταφάσεοιν)] post ε ras. 1 litt. E: χαταφάσεων c 

7 προστέϑηχεν Εἰ: corr. E? 11 ἐλλοῖπον E: corr. E? 16 τῶν καταφάσεων ¢ 

17 εἶναι (pr.)] καὶ εἶναι Ee ἔστι Ac 18 τοῦ] τοῦ mut. in τὸ A? 22 φϑαρ- 

τόν ACE*: ἄφϑαρτον DE ποτὲ ACE*b: om. DE 22. 23 δίδωσιν E 25 ἀεὶ] 

μὴ ἀεὶ CE: corr. E? ὄντως AC: ὄντων DE: ὃν ec: naturae Ὁ 24 τὸ (alt.) 

om. A 28. 29 τὸ μεταξύ A 91 ἄμεσα] corr. ex μέσα E* 34 μέσου] 

corr. ex μέσον A? 
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» > v o v 5 / ‘ ΄ 4 

ζητεῖν δὲ ἄξιον, εἰ ἔστιν ὅλως ἄμεσα ἐναντία. χαὶ γάρ, ὅτι μὲν ὑγεία χαὶ 148d 
΄ » . ~ κι ~ ~ » 

νόσης οὐχ ἔστιν ἄμεσα, δηλοῖ ἢ παρὰ τοῖς ἰατροῖς οὐδετέρα λεγομένη χα- 45 

τάστασις, ὅτι δὲ χαὶ τοῦ ἀρτίου χαὶ περιττοῦ μεσότητές εἰσι, δηλοῖ τὸ ἀρ- 

τιο πέρισσον χαὶ περισ᾽σάρτιον’ χαὶ χαϑόλου δέ, εἰ ἐναντία ἐστὶ τὰ ὑπὸ 149. 

πλεῖστον δηλοῖ χαὶ 
ων 
Re) = ° @- 

Fa om 5 Ἁ ΟῚ , x , Ἁ 

5 τὸ αὐτὸ γένος πλεῖστον ἀλλήλων διεστηχότα, τὰ 
> , ” > v 5 > -" 5 ~ 5 

ἐλάττονα διάστασιν, οὐχ ἂν εἴη ἄμεσα. ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐπὶ τῶν ἐμμέσων ἐναν- 
τίων ἀληϑὲς τό, xaP οὗ αἱ τῶν ἐναντίων ἀποφάσεις ἀληϑεύονται, μέσον ὃ 

εἶναι τῶν ἐναντίων: χατὰ γὰρ στιγμῆς ἀληϑὴς χαὶ ἢ τοῦ λευχοῦ καὶ ἢ 
- > > ~ ΄ ΄ ΄ τοῦ μέλανος ἀπόφασις, χαὶ οὐχ ἔστι μεταξὺ λευχοῦ χαὶ μέλανος ἢ στιγμή. 

10 ἀληϑεύεται μὲν γὰρ ἐπὶ τῶν ἐμμέσ 

τίων ἀπόφασις χαὶ χατὰ τοῦ ξύ 
wy ἐναντίων ἢ ἑχατέρου τῶν ἐναν- 

5 . vo ᾿] > 3 

, οὐ μὴν ἤδη χαί, χαϑ' ὧν ἀλη- 10 
΄ ~ »] fey ele 4 ~ ξ΄ 

ϑεύεται πάντων, ταῦτα μεταξύ ἐστιν, οὐδὲ 6 ᾿Αριστοτέλης τοῦτο λέγει ὡς 
OF ν 3 \ Χ ‘ ~ > τ) ΄ ey ~ 5 ~ 935 

χαϑόλου ov, ἀλλὰ τὸ μὲν τὰς τῶν ἐναντίων ἀποφάσεις ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἀλη- 
Α x ) > 5 ~ ~ ~ 

Vedectar ὡς χαϑόλου ὃν τέϑειχε, τὸ δέ, ἐφ᾽ οὗ ἀληϑεῖς αἱ dugoiv τῶν 
5 15 ἐναντίων ἀποφάσεις, τοῦτο μέσον εἶναι ἰδίως ἐπὶ τούτου συμβέβηκεν, ἐφ᾽ 15 

e mS > > 

οὗ αἱ τοῦ ἀεὶ ὄντος χαὶ τοῦ del μὴ ὄντος ἀποφάσεις ἐπαληϑεύοντα. χαὶ 
τὴν αἰτίαν αὐτὸς προστέϑει πὼν ἣ γὰρ ἑκατέρου ἀπόφασίς ποτε 

\ ὶ προ σοι ἄμφω τὸ. ποτὲ χαταλιμπά- 

χεν 
ξ > NER LS \ ὑπάρξει, εἰ μὴ ἀεί: τὸ γὰρ de 

νουσιν, ἢ μὲν τὸ ποτὲ εἶναι, 7 δὲ τὸ ποτὲ μὴ εἶναι. ἐφ᾽ ὧν οὖν αἵ τῶν 90 

20 ἐναντίων ἀποφάσεις οὕτως εἰσὶν ἀληϑεῖς, ὥς πῃ μετέχειν αὐτὰ τῶν ἐναν- 
΄ ~ ΡΣ - > ΄ DENG. 3 2 rhe cs ~ ms Ω᾽ τς 

τίων, ταῦτα μεταξὺ τῶν ἐναντίων εἰσίν, ἀλλ οὐχ ἁπλῶς πάντα, χαϑ᾽ ὧν 

αἱ ἀποφάσεις ἀληϑεῖς. 
2 ~ Ar Cle) aed . ~ >} ’ὔ , Ss | Ὅ \ \ b ay a) v 

Zntet δὲ δι Αλέξανδρος, πῶς ἐναντία τό te ἀεὶ ὃν χαὶ τὸ del μὴ ὄν. 
τί γὰρ ἂν εἴη γένος αὐτῶν xowdv; χαὶ λέγει, ὅτι, ef ual οὐ συγχωρηϑείη 2% τι γάρ ὧν ξιὴ γξνος αὑτῶν xX ον: x ξγξι, OTl, & 0 Ἱχωρηῦξ!η = 

= \ “ Ἂν ἽΝ ΄ c \ Ά SEEN ΄ ἊΝ > \ \ c ~ \ 

25 τὰ ἐναντία ἀλλήλοις πάντα ὑπὸ τὸ αὐτὸ γένος εἶναι, ἀλλὰ τὰ ἁπλῶς χαὶ 

χυρίως ἐναντία τοιαῦτα dv εἴη" ταῦτα δέ ἐστι τὰ Zeopts pe 8 λεγό- 
΄ \ Ἂ ΄ \ ΑΔ \ » δὰ \ c μενα, ὡς λευχὸν χαὶ μέλαν’ τὰ δὲ χατὰ Shey hat οὐχέτι. ἄλλη γὰρ ἣ 

ἐν προτάσεσιν ἐναντίωσις. ὡς οὖν συγχωρεῖται ἐναντίας εἶναι προτάσεις 80 
» , Stare v ? 

τὰς “ἐξ ἀνάγκης ἔστιν᾽ — “ἐξ ἀνάγχης οὐχ ἔστιν᾽, καίτοι οὐδὲν ἔχουσι χοι- 
Ἁ » A ¢ \ ? € \ +) Vv ? > if 

BO νὸν γένος, οὕτως χαὶ ai “det ἔστιν᾽ — ‘del οὐχ ἔστιν᾽ ἐναντίαι ἀλλήλαις 

εἰσὶν ἴσον τοῦς δυνάμεναι" ἔστι γὰρ ἣ μὲν ‘det ἔστιν᾽ ἴση. τῇ. “ἐξ ἀνάγ- 
v aN ? ~ ΄ v 2 Ψ > 

uns ἔστιν᾽. 7 δὲ ‘det μὴ ἔστιν᾽ ton τῇ “8 ἀνάγκης, οὐχ ἔστιν. ἔστι δέ, 35 

φησί, χαὶ τούτων χοινὸν γένος λέγειν τὴν πρότασιν ἢ τὴν χατάφασιν ἔτι 
μᾶλλον. 

1 post δὲ del. &// D ὑγίεια ο 2 ἡ] supraser. K? οὐδετέρα] corr. ex δευ- 

τέρα E? ὃ περιττοῦ) τοῦ περιττοῦ Ὁ 4 χαὶ (alt.) om. A ἐναντία) 

-αν- e corr. E? 6 ἀλλ᾽ οὐδὲ] ἀλλὰ καὶ Ὁ 10 ἡ AD: om. CE 12 τοῦτο] 
corr. ex τοῦ A? 13 τὰς μὲν CD 14 δέ om. A ἐφ᾽] corr. ex ἀφ᾽ A? 
17 προστέϑειχεν Ch: προτέϑειχεν ADEc εἰπὼν) e corr. E? 18 μὴ] μὴ εἴη ς 

(cf. varietas codd. Arist.) 21 ἐστίν ὁ 24 εἰ χαὶ οὐ αἰνὰ εἰ καὶ ADb: οὐχ ἂν Ec 

29 ἔστιν (alt.)] ἔστι D οὐδὲ A Eyoust] ἐχούσας Ec 30 at om. A 

AAA 1) Ol éxetvats] ἀλλήλαις ς ἔστι] seq. ras. 1 litt. E ἢ] corr, ex 

εἰ KE? 32 ἡ) corr. ex εἰ E? ἔστι] Ett e corr. EH’, 33 φησίν Ec 

χαὶ --- φησίν (p. 333,1) om. Ec 
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Ἢ “ὦ ΜΝ, 4 _— = Lae { ΝΥ. Vv mam. a: 

Τοῦτο οὖν, φησίν, ᾧ at ἀμφοῖν ἀποφάσεις ἐπαληϑεύουσιν, ἔσται ποτε 142: 
», μ b] ~ > ~ ι΄ 

οἠχοαὶ οὐχ ἔσται: ἢ αὐτὴ ἄρα φύσις ἀμφοῖν ἐφτι δεχτιχὴ τοῦ τε εἶναι δύνα- 
WA ~ > ~ > , Ι ἢ 

PY oar χαὶ τοῦ μὴ εἶναι. τοιαῦτα δὲ τό te φϑαρτὸν χαὶ τὸ γενητόν" τὸ j ef ' Ι 

" οἷ \ € , 2 ma > aN \ Py \ Ni -- A \ > \ 

ξεν γάρ kee εστι TO GDVATOV UY SLVEL, TO OS γενητὴν TO ἡγνατὴν 40 
‘ 

Ὃ oo τὸ αὐτὸ ἄρα γενητόν te χαὶ φϑαρτόν. εἴπερ τὸ αὐτὸ δυνάμενον ς | 

ἵναι χαὶ τὰ ὡς ᾿Αριστοτέλης φησί, χἂν τὸ μὲν γενητὸν ἔχῃ χατὰ τὸ 

δέ νασϑαι εἶναι. τὸ δὲ φϑαρτὸν χατὰ τὸ δύνασϑαι μὴ εἶναι, ἕν ὃν τὸ αὐτὸ 

μεταξὺ τῶν ἐναντίων τὸ καὶ εἶναι χαὶ μὴ εἶναι δυνάμενον: ὥστε ἀντιστρέ- “Ὁ 

φοι ἂν Ὡς τό τε γενητὸν χαὶ τὸ φϑαρτόν. 
" 

(δ Ὁ 

10 "Orr δὲ χαλῶς εἴληπται τό, xa? οὗ ἢ | ϑατέρου τῶν ἐναντίων ἀπό- 149» 
΄ - ξ l4 

oasis ἀληϑής, χατὰ τούτου xal ἣ τοῦ ἑτέρου, καὶ ὅτι χαϑολιχὸς 6 λόγος, 
/ Vv ~ 

ἐπὶ στοιχείων, ὥσπερ εἴωϑεν ἐπὶ τῶν χαϑολιχῶν ἀποδείξεων, detxvucr 
ao 4 a ΄ > , 

προορίσας, ὅτι χαϑολιχὸς ὁ λόγος. eaiee δὲ τὸ A χαὶ τὸ Β ὡς ἐναντία" 

τὰ γὰρ ἐναντία ἐστὶ τὰ μηδενὶ τῷ αὐτῷ δυνάμενα ὑπάρχειν" εἶτα τὴν ἔχα- 5 
5 , ~ ΄ 

15 τέρου ἀπόφασιν προσϑεὶς τοῦ μὲν A wT’, τοῦ δὲ B τὸ Δ, δύο πεποίηχεν 
, > ΄ \ ~ σ \ \ MM \ aT \ \ δ 

τιφάσεις, ἃς ἐσήμανε διὰ τοῦ ἅπαντι γὰρ τὸ A ἣ τὸ I καὶ τὸ Β ἣ 
> \ 

ν 
\ ~ > ΤΥ ΄ \ » 

τὸ Δ' τοῦτο γὰρ ἀντιφασε ὡς ἴδιον. εἰ οὖν χαταφάσεις μὲν τὰ A B ἐναν- 
ὯΝ τίαι, ἀποφάσεις δὲ ἀντιφατιχῶς αὐταῖς ἀντιχείμεναι τὰ 1 Δ, ἀνάγκη, ᾧ 10 

, , ’ \ , \ id , \ ’ 

υήτε τὸ A ἀπο et τε τὸ B, τούτῳ παν πάρχεῦν τὸ PVA; 

20 εἴπερ παντὲ ἢ τὴν χατάφασιν ἡ τὴν ἀπόφασιν ὑπάρχειν ἀνάγχη τῶν 
. a] ὃ 

ἀντιφατιχῶς ἀντιχειμένων ἀλλήλαις προτάσεων. λαβὼν δὴ τὸ E, o τὸ A 
‘ \ 3 c ΄ la ΄ \ aT \ \ / ξ΄ ,, » a 

χαὶ τὸ Β οὐχ Sr eh ἐξ ἀνάγχης, φησί, τούτῳ τὸ Γ xat to Δ ὑπάρξει. 15 
XN \ N Ν ty > a 0 τὸ E τὸ μεταξὺ εἶναι τῶν A Β χαὶ ἐπαγαγόντος ἐναν- 
Ὁ, ΄ «et ~ > Ip o 

Pe ἢ τον μέσον, “τοῦτο, φησὶν ὁ ᾿Αλέξανδρος, οὕτως 
ein rest ip Care ἍΤΕ ΤῸ Δα ΕΣ ΡΣ 5 aes Wa as ᾿ > > 

25 ἁπλῶς λεγόμενον οὐχ ἔστιν ἀληϑές" οὐ γὰρ ἀνάγχη μέσον εἶναι, zat οὗ 
ὉὋἝἝ 

αἱ ἀμφοῖν τοῖν ἐναντίοιν ἀποφάσεις, ὡς δέδειχται. ἀλλὰ μήποτε, φησίν, 30 

λ 
> \ , ay ~ \ ΄ ra ~ / 

οὐ TO XVPLOOS μεταςυ νὺν λαμβάνει. ὰ λὰ XOLVOTSOOY WETACD TOUTO λέγει 

~ 5 ’ i, 

τῶν ἐναντίων, xa οὗ αἱ ἀμφοῖν ἀποφάσεις ἀληϑεύονται, xa) ὅσον μηδ δετέρῳ 
5 » ~ 

αὐτῶν ἐστι ταὐτόν. ἣ δύναται, τὴν χαὶ ἐλλιπέστερον εἰρῆσϑαι ἀντὶ τοῦ 

80 μηδέτερον ἐχείνων ὁλοχλήρως ὃν μέσον᾽- τὸ γὰρ μὴ ὁλοχλήρως μὲν ὃν 50 ᾿ H i ὶ ΓΟ it ᾿ 
, t ~ ὮΝ > r ¢ ΄ 

χείνων TO οὗτόν ἐστι. τοιαῦτα OF SOTL, περὶ ὧν O λό- © ΡΩΝ ἢ ζω < M4 2 Ms ™~ Φ < & o Aa - My 

\ > x > ΄ - 

γος" τὸ γὰρ μήτε ἀεὶ ὃν μήτε ἀεὶ μὴ ὃν ἀμφοτέρων ἐπί τι μετέχει τοῦ 
σ Ἁ » - \ \ ~ Seat Vv ar 

τε ἀεὶ ὄντος χαὶ τοῦ ἀεὶ μὴ ὄντος, τοῦ μὲν xa? ὅσον ποτὲ ἔστι, τοῦ δὲ 

1 A: lac. 3 litt. D: om. E: ἐφ᾽ οὗ Ec 2 ἐστι] seq. ras. 1 litt. E post 

εἶναι del. λέγεσθαι E! 4 δυνατὸν (pr.) Ab: ἀδύνατον DEc 5 εἴπερ --- φϑαρτόν (9) 

om. D δυνάμενον A: τὸ δυνάμενον Ke 10 ϑατέρου] post ras. 7 litt. ἢ 

1l 7 om. A 12 δείκνυσιν E, v eras. 14 τὰ (alt.)] corr. ex zat Ἐ" 

14. 15 ἑκατέραν ὁ 16 as] ὡς Ὁ γὰρ] δὲ codd. Arist. zat] ἢ Ὁ 11 τὰ] 

τὸ Α 19 που το D τοῦτο EH: corr. E? 20 χατάφασιν ἢ τὴν om. D 

22 ὑπάρχει] ὑπάρξει E 23 αὐτὸ Ab: αὐτοῦ DEc ἀπαγαγόντος E: corr. E? 

24 τὸ] τῷ E 25 zak od om. D 27 voy om. Ee τοῦτο] νῦν D 

29 ἐστὶν αὐτῶν A ἢ] corr. ex εἰ E* ἐλλειπέστερον AE 30 ὁλοχλήρως (pr.) 

om. E: ὅλως E7e ὃν μέσον] mg. E? τὸ — ἐχείνων (91) om. E ὁλοχλήρως (alt.) | 
0 ᾽ + * . . 

ὅλως ¢ 32 μήτε del dv DE*b: μὴ τέλειον AE 



334 SIMPLICIT IN L. DE CAELO I 12 (Arist. p. 2824. 22] 

Q? σ΄ \ > ΝΜ }} σ ὌΝ " ΄ ‘ Μ v \ ( xa} ὅσον ποτὲ οὐχ ἔστιν. ὅτι δὲ χατὰ ταύτην τὴν ἔννοιαν ἔλαβε τὸ 149υ 
μέσον ᾿Αριστοτέλης ὡς ἁμφοῖν ἐπί τι μετέχον, ἐδήλωσε πρότερον εἰπὼν 8ι 

tvat καὶ μή, καὶ τοῦτό ἐστιν ἀμφοῖν 
‘ " wv ν 

τὸ αὐτὸ ἄρα ἔσται δυνατὸν ε we 
4 \ ων 4 5 ~ , \ » to ~ 

μέσον, χαὶ Ett μᾶλλον ἐν τοῖς πρὸ τούτων τὸ αὐτὸ δηλοῦται. 
Q/ sk Nn _~-F ΄σ \ ἘΝ “ v ‘ Mv { / 5 5 

5 Προϑέμενος δὲ δεῖξαι, ὅτι τὸ ἀεὶ ὃν οὔτε Ἰενητὸν οὔτε φϑαρτόν ἐστι. 3 
\ » ΄ > , ~ fs 205 ’ 

χαὶ δείξας, ὅτι αἱ ἀποφάσεις τοῦ ἀεὶ ὄντος χαὶ τοῦ ἀεὶ μὴ ὄντος ἐπαλη- 
, ~ ~ ~ ~ ~ Vv , 

ϑεύουσι χατὰ τοῦ γενητοῦ χαὶ φϑαρτοῦ τοῦ αὐτοῦ ὄντος, εἰχότως συμπεραινό- 
μενος ἐπήγαγεν οὔτε δὴ τὸ ἀεὶ ὃν γενητὸν οὐδὲ φϑαρτὸν οὔτε τὸ 

ἀεὶ μὴ ove εἰ γὰρ ἣ ἀντιφατιχῶς ἀντιχειμένη ἀπόφασις τῷ ἀεὶ εἶναι 7 40 

10 οὐχ ὁ τὸ ἀεὶ ὃν @ 

΄ , ~ ~ ~ ~ Vv 

ὶ εἶναι ὑπάρχει τῷ γενητῷ χαὶ τῷ φϑαρτῷ, οὐχ ἂν εἴη 
\e i ᾿ ‘ i ‘ —_ 

Vv \ ν { , oO ‘ { ΄ ΄ 5 , " εὖ ~ S 

οὔτε γενητὸν οὔτε φϑαρτόν, ἵνα μὴ συναληϑεύσῃ 7 ἀντίφασις ἐπὶ τοῦ ad- 

τοῦ τοῦ γενητοῦ χαὶ φϑαρτοῦ τῆς τε χαταφάσεως ἀληϑευούσης τῆς λεγού- 
> ΄ ~ > ΄ ~ > 2 ν 

ons ἀεὶ εἶναι διὰ τὴν ὑπόϑεσιν χαὶ τῆς ἀποφάσεως τῆς λεγούσης οὐχ ἀεὶ 45 

εἶναι διὰ τὸ δεῖν τὰς τῶν ἐναντίων ἀποφάσεις χατὰ τοῦ αὐτοῦ ἀληϑεύε- 
© > ~O x ΄ ἵν NS N: ee ΄ Sew, ae ΄ pa ae ΣΝ Κ 

15 σϑαι. ἐντεῦϑεν οὖν γέγονε δήλη χαὶ ἣ | χρεία τῆς τοῦ ἐναντίου τοῦ ἀεὶ 150. 
Ἂν % Q/ ) \ v “4 \ , ~ > ? 

μἢ εἶναι παραϑέσεως᾽ οὐ γὰρ προύχειτὸ τι περὶ τούτου ζητεῖν, GAA 

ἵνα τοῦ γενητοῦ χαὶ φϑαρτοῦ μεταξὺ τοῦ τε ἀεὶ ὄντος χαὶ τοῦ ἀεὶ μὴ 

ὄντος εὑρεϑέντος χαὶ τῶν ἀποφάσεων ἀληϑευουσῶν ἐπ᾽ αὐτοῦ δεδειγμένον ὅ 
by 5 ~ σ 397 \ >\ ἋἋ " \ > “ἘΝ Ἃ iv4 \ Ἃ 

Ἢ λαμπρῶς, ὅτι ἀδύνατον τὸ ἀεὶ ὃν χαὶ τὸ οὐχ ἀεὶ ὃν ἅμα γενητὸν ἣ 

90 φϑαρτὸν εἶναι. 

p. 282222 Δῆλον ὃέ, ὅτι, εἰ χαὶ γενητὸν ἣ φϑαρτὸν ἕως τοῦ ὃέ- 
δειχται πρότερον. 

\ ὺ 

ἀντιστρέφει ταῦτα, χαὶ οὔτε τὸ γενητὸν οὔτε τὸ φϑαρτὸν 
Ξ-" o \ 5) , 

SYS, OTL UAL 

S SIN 2. 5 Ἃ b) ¢ Q.~ ΄ » Ζὼ \ \ “ \ ra , 

25 αἰδιά ἐστιν. ἄν yap ὑποτεῦῇ, φησίν, ἀΐδιον τὸ γενητὸν 7 τὸ φϑαρτόν, 
ied Vv Ἁ ἐν > »ἥ > \ ‘ τ ΄ X CTR ded > ΄ 

ἅμα ἔσται τὸ αὐτὸ δυνάμενον εἶναι χαὶ μὴ εἶναι, ὡς μὲν ὁ ᾿Αλέξανδρός 
σ φησιν, ὅτι τὸ μὲν ἀεὶ ὃν ἀεὶ ἔστι χαὶ οὐχ ἔχει δύναμιν τοῦ ποτὲ wh εἶναι, 15 

Ν \ a7 ~ να 

τὸ ὃὲ γενητὸν χαὶ τὸ φϑαρτὸν δύναμιν ἔχει τοῦ ποτὲ μὴ εἶναι" ἐὰν οὖν 
ὑποτεῦῇ τὸ ποτὲ δυνάμενον μὴ εἶναι μὴ ὄν, οὐχ ἔσται μὲν διὰ τὴν ὑπό- 

80 ϑεσιν, ἔσται 6, διότι ἀΐδιον ἦν, χαὶ ψευδὴς μὲν ἢ ὑπόϑεσις ἢ τὸ δυνά- 
μενον μὴ εἶναι μὴ ὃν λαβοῦσα. οὐ μὴν ἀδύνατος, ἀδύνατον δὲ τὸ συναχ- 20 
Qs \ \ > \ σ v \ \ Ἃ Ἂ» 5 \ c γ » ϑὲν τὸ τὸ αὐτὸ Gua ov τε χαὶ μὴ ὃν εἶναι" οὐ παρὰ τὴν ὑπόϑεσιν ἄρα, 
> ~ \ 3/9 o 2, > 

ἀλλὰ παρὰ τὸ τεϑῆναι τὸ γενητὸν ἀΐδιον εἶναι. οὕτως μὲν ὁ ᾿Αλέξανδρος 

2 6 Ἀριστοτέλης Ec 3 ταὐτὸν ὁ dpe τοῦτό ὃ: τούτου A: τούτου τὸ DE: i 
TOUT ὁ 7 εἰχότως A*b: εἰχὸς comp. A: ras. 8 litt. E: om. Ὁ 9 τῷ] τοῦ ὁ 

ἢ (alt.)] ἢ corr. ex ἢ A*: 7] Ὁ 12 xai b: 7) ADEc: 7 τοῦ C te] ye D 

17 γενητοῦ) corr. ex γεννητοῦ A? 19 ἢ]. corr. ex ἘΠ: ety C 20 φϑαρτὸν iv] f ἢ [ ] f 
ΠΕΡ: ἄφϑαρτον AC 21 6° DKe el xat] χαὶ ἢ ἘΣ χαὶ εἰ Be 23 ὃν] 

supraser. 103 26 6 om. Ec 28 τὸ δὲ --- εἶναι om. ἢ zat τὸ --- εἶναι A: om. 

E: lacunae signum add. ἘΞ: δύναταί ποτε μὴ εἶναι D: οὐχ ἔστι ποτὲ Ke 29 τὸ 
om. D 32 τὸ (pr.)) suprascr. E? ταὐτὸ ὁ 
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~ > , eee 2 b) Q.7 BS ee a8 No > , aie 
τῷ δυνάμενον μὴ εἶναι ἀχολουϑήσας, ὡς οἶμαι. εἰ ὃξ τὸ δυνάμενον 15a 

εἶναι χαὶ δυνάμενον μὴ εἶναι ἀντὶ τοῦ ἔστι χαὶ οὐχ ἔστιν εἶπεν, ὡς 50 
, \ Sra ΄ ) a \ / ΄ 5 

πολλάχις χαὶ αὐτὸς 6 ᾿Αλέξανδρος Peano το, διὰ τί μὴ ἁπλούστε- 

pov ἐχδεχόμεϑα, ὅτι τὸ αὐτὸ χατὰ ταὐτὸν ποτὲ ἔστι te xual οὐχ ἔστιν 
Vv / σ » eh Ἃ 4 , >) Vv a7 \ \ \ \ { 

5 ἔστι μέν, ὅτι ἀεὶ ὃν ὑπόχειται, οὐχ ἔστι δέ, ὅτι τὸ γενητὸν ual τὸ φϑαρ- 
\ v , σ Ἁ Μ oc \ ‘ oO \ \ ἊΝ ΄ τόν, ὥσπερ ποτὲ OV, οὕτως χαὶ ποτὲ μὴ ὄν ἐστιν. ὅτι γὰρ τὸ δυνάμε - 80 

Σ 2 , " a , 

νον μὴ εἶναι οὐχ οὕτως εἶπεν ὃ ᾿Αριστοτέλης ὡς Se μὲν ὄν, δυνά- 
Ἁ pla > ) \ ~ \ > Q 4 ~ ‘ a . , 

1 ὄν, GAN ἀντὶ tod μὴ εἶναι τέϑειχεν αὐτό, δηλοὶ to δυνάμε- 
ey t »} \ ~ \ W I C l4 \ >] ’ \ ? 

ναι ξπι TAD GEL OVTOS γηέν" οὐ γὰρ δὴ χαὶ ETL TOUTOD TO KAT 

c ¢ τς o7 o- — 

\ \ ee | 

10 ἐνέργειαν μὲν μὴ ov, δυνάμει δὲ ὃν σὴ} alver: τὸ γὰρ ἀεὶ ὃν ἐνεργείχ ὅν ὃὉ 
> ἐστιν. ἀλλὰ δυνάμενον τ 0 vst, ἀλλὰ τὸ δύναμιν ἔχον λ 

\ ew sD ig ~ 9. \ > > _\ \ > id x \ τὴν τῇ ἐνεργείᾳ συνοῦσαν: διὸ εἰς ταὐτὸν ἔρχεται τὸ δυνάμενον εἶναι χαὶ 

δυνάμενον μὴ εἶναι τῷ ὄντι χαὶ τῷ μὴ ὄντι. 
- Tp ΄ Vey, x ~ ΄ PANT ΕἾ τα ΠΣ 

Ἐπιζητήσοι δὲ ἄν τις, οἶμαι. δικαίως, τί δήποτε τοσούτους Aptoto- 

15 τέλης χατέτεινε λόγους τὸ ὄντως 7 τος ἄστατον δειχνύναι βουλόμενος. τί 40 

γάρ ἐστιν ἐναργέστερον τοῦ τὸ ἀεὶ ὃν μήτε γενητὸν υήἦτε φϑαρτὸν εἶναι 

χαὶ πάλιν τοῦ τὸ γενητὸν χαὶ φϑαρτὸν μὴ ἀεὶ ὃν εἶναι, εἴπερ τον χαὶ 

φϑαρτόν ἐστιν τὸ ποτὲ μὲν εἶναι, ποτὲ δὲ μὴ εἶναι δυνάμενον; τί δὲ τῶν 

Ee ϑέντων εἰς τὴν τούτου ἀπόδειξιν οὐχ ἔστιν ἀσαφέστερον τούτου; 45 

90 πῶς οὖν οὐχ ἄτοπον τὸν ᾿Αριστοτέλην τὸν πάντων ἐν τούτοις μάλιστα 1500 

διδάσχαλον ἀγνοεῖν, τί “μέν ἐστι τὸ Or ἑαυτὸ πιστὸν χαὶ ἄμεσον, τί δὲ τὸ 
~ v , 7 5 , , Ὁ UA S\ » 5 

τῆς ἄλλου βοηϑείας μέσης εἰς πίστιν δεόμενον; δεύτερον ὃξ ἂν τις ἐπι: 

τήσοι, τίνα χρείαν ὅλως αὐτῷ παρέσχεν ἢ τούτου τοῦ ἐναργοῦς ἀξιώματος 
ἀπόδειξις. τὸ μὲν γὰρ By ἣν ἐχείνοις ἀντειπεῖν, οἷς ἐνδέχεσθαι 5 

bo 
σι δοχεῖ χαὶ ἀγένητόν τι ὃν φϑαρῆναι χαὶ γενόμενον ἄφϑαρτον διατελεῖν, ‘ 

DD 

ὥσπερ ἐν τῷ Tiga πρὸς δὲ τοῦτο ἤρχεσεν ἂν ἢ ἀντιστροφὴ παραδο- 
ϑεῖσα τοῦ τε γενητοῦ πρὸς τὸ φϑαρτὸν χαὶ τοῦ ἀγενήτου πρὸς τὸ ἄφϑαρ- 

- - 7D 

τον, ἅπερ ἐφεξῆς νῦν παραδίδωσι. μήποτε οὖν νῦν ἀντιλέγων πρὸς τοὺς 10 
" ϊ i ies 

yevytov μὲν ἄφϑαρτον δὲ ἣ ἀγένητον μὲν φϑαρτὸν δὲ λέγον τας δείχνυσιν, 
> 

30 ὅτι οὐ δύναται ταῦτα συνδυάζεσθϑαι ἀλλήλοις, εἴπερ τὸ μὲν ἀγένητον χαὶ ἵ ϊ i 

\ ΠῚ 
Cc L 

> 
ε ς < ἄφϑαρτον ἀΐδια δειχϑῇ. τὸ δὲ γενητὸν καὶ φϑαρτὸν οὐχ ἀΐδια, ἀλλ 

A 

il 

΄ > v ᾿ν 
ὡρισμένῳ χρόνῳ τὸ εἶναι χαὶ τὸ μὴ εἶναι ἔχοντα: οὕτως γὰρ ἐν δευτέρῳ Ib 

σχήματι συνάγεται διὰ μέσου τοῦ ἀιδίου, ὅτι οὔτε τὸ ἀγένητον φϑαρτὸν 

1 πῶ A: om. DE: zpos τὸ E?c 2 ἀντὶ] mut. in ἐναντία E!: ἀντὶ E? τοῦ 

supraser. 5 ὃ zat OM. ¢ ἐπεσημάνατο C τί] corr. ex τὸ E? 6 ὅτι] mut. 

in χαὶ 102: xat c 7 οὐχ εἶπεν ὃ Ἀριστοτέλης οὕτως D 8 δηλοῖ D: comp. A: 

om. E: significans Ὁ: σημαίνων E%e τὸ] supraser. E* 12 τῇ A: τὸ D: τῷ E 
14 ἐπιζητήσοι A: ἐπιζητήσειε c, Ὁ ὃ: ἐπιζητήσῃ E: τα ial υ 3 15 ὄντως] οὕτω D 

11 χαὶ πάλιν --- μὲν εἶναι (18)] mg. E? πάλιν] αὖϑις Ec τοῦ τὸ] τοῦτο D 

ottaptéy (18) om. D 18 ἐστι DE μὲν om. D 19 ἔστιν] corr. ex 

ἔστι δὲ EK? 21 ἑαυτοῦ D 22 6° Ὁ 22. 23 ἐπιζητήσοι A: ἐπιζητήσῃ 

DE: ἐπιζητήσειε c 23 παρέσχεν] postea add. D τούτου τοῦ] τοῦ ταὐτοῦ 

A: om. b 27 χαὶ ---ἄφϑαρτον (27. 28) om. Ὁ: mg. Ε΄ 28 νῦν om. D 

30 συνδιάζεσθαι E: corr. EB? 33 φϑαρτὸν] χαὶ φϑαρτὸν Ec 
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Seat x \ ag Ὁ Ύ π. M .} , σ \ οὔτε τὸ γενητὸν ἄφϑαρτον δύναται εἶναι. δείχνυσιν οὖν οὐ μόνον, ὅτι τὸ 150» 
γενητὸν χαὶ φϑαρτὸν οὐ δύναται εἶναι ἀΐδια: τοῦτο γὰρ τῷ ὄντι προφανὲς 
ἦν" ἀλλὰ καὶ τίς αὐτῶν ἢ φύσις χαὶ πῶς ἔχουσι πρὸς τὸ ἀεὶ ὄν, χαὶ ὅτι 20 

μεταξύ εἰσι τοῦ τε ἀεὶ ὄντος χαὶ τοῦ ἀεὶ μὴ ὄντος, ὡς ἀμφοῖν ἐν μέρει 
ΡΥ Ὁ Ἁ 5 ~ ΞΩΣΞ δα ’ ΄σ ‘ 5 ~ 5 5 ia tal 

δ μετέχειν, xal éx tod μεταξὺ τούτου, ὅτι χαὶ ἀχολουϑοῦσιν ἀλλήλοις, ὃ 

χρησιμεύσει αὐτῷ πρὸς τὸ δεῖξαι, ὅτι χαὶ τὸ τς χαὶ ἄφθαρτον axo- 
λουϑοῦσιν ἀλλήλοις. χαὶ δείξας οὕτως ταύτην τὴν πρότασον τὴν λέγουσαν" 2% 

5 vv 

τὸ γενητὸν χαὶ το ιν οὐχ ἀεὶ ἔστιν οὕτως ὡς οὐχ ἀεὶ μὴ ὄν’ δείχνυσιν 
ἜΣ > v a) ~ 

ἐφεξῆς, ὅτι τὸ ay ἔνητον χαὶ τὸ ἄφϑαρτον ἀεὶ ἔστι, τοῦτο GE διὰ τοῦ δεῖ- 

10 ξαι ἐραοκογθ δυο: αὐτὰ ἀλλήλοις, τοῦτο δὲ διὰ τοῦ δεῖξαι τὸ γενητὸν 
χαὶ φϑαρτὸν ἀλλήλοις ἀχολουϑοῦντα. 30 

» > Ὁ » a 

p. 282225 “Apa οὖν, εἰ χαὶ ἀγένητον, ὃν δὲ ἕως τοῦ ὃ νῦν ὃν ὕστε- 

y Qi - poy υὴ a ihyVES 

Δείξας, ὅτι τὸ ἀΐδιον οὔτε fede οὔτε oe ἐστιν, οἷς ἀχολουϑεῖ 35 

15 τὸ ἀεὶ ὃν ἀγένητον xat ἄφϑαρτον εἶναι: πᾶν γὰρ τὸ ὃν 7 ee ἢ ἀγέ- 

νητον χαὶ 7 φϑαρτὸν ἣ ἄφϑαρτον: χαὶ αὖ πάλιν. δείξας, ὅτι τὸ γενητὸν 

χαὶ φϑαρτὸν οὐχ ἔστιν ἀΐδια, ἐφεξῆς ζητεῖ, εἰ τὸ ie χαὶ τὸ ἀἄφϑαρ- 

wr τον aloud ἐστιν. προσέϑηχε δὲ xat TH ἀγενήτῳ τὸ Gv δὲ χαὶ τῷ ἀφθάρτῳ, 40 
~ a SS 5 ~ , 4 μυ \ \ 2 | Si σ Μ»}Ἡ 

διότι ASE as Ae ᾿εγομένων τούτων δυνατὸν χαὶ χατὰ TOD μηδὲ ὅλως ὁν- 

90 τος χαὶ χατὰ τοῦ μὴ δυναμένου γενέσϑαι χατηγορεῖν τό τε ἀγένητον χαὶ 

τὸ ἄφϑαρτον. οἷον τὸ τὴν sce σύμμετρον εἶναι τῇ 7 ̓ ς οὔτε γὰρ 
\ ΄ [6 ~ \ Ἵ 3} \ \ ~ \ 

νέσϑαι τοῦτο δυνατὸν οὔτ το τὸ μὴ ὄν" ἀλλὰ χαὶ χατὰ τοῦ ποτὲ 45 @ ἵ 
υὲν ὄντος, ποτὲ δὲ UH ὄντος, μὴ διὰ τος: δὲ ἢ | ee ς εἰς ταῦτα 15a 
μεταβάλλοντος ἀληϑεύει τὸ ἀγένητον χαὶ ἄφϑαρτον. BLE οὖν λεγο- 

95 μένων τούτων διὰ μὲν τῆς τοῦ ὃν δὲ προσϑήχης ἀπέχρινεν αὐτὰ τῶν μὴ 

ὄντων, διὰ δὲ τῆς τῶν χυρίως λεγομένων ἐχϑέσεως χαὶ τῶν μὴ ὄντων χαὶ 
τῶν ἄλλως ὁπωσοῦν λεγομένων ἐχώρισε: περὶ γὰρ τῶν χυρίως λεγομένων 5 

ὃ λόγος αὐτῷ νῦν πρόχειται. 
‘O μέντοι ᾿Αλέξανδρος, καίτοι ἐν τῇ τῆς λέξεως ἐχϑέσει γράψας 

80 ὁμοίως δὲ χαὶ εἰ αρυσρτον, ὃν δέ, ἐν τὸ pail “ἥσει ὡς οὕτως ἔχου- 
ὶ ν 

vo 

Ὁ 

σαν τὴν γραφὴν ἐξηγεῖται ὁμοίως δὲ χα 

2 τοῦτο] διὰ τοῦτο D 3 post ὅτι del. ἔχουσι E? ὃ μετέχειν A: μετεχόντων 

DEc: participas Ὁ ὃ --- ἀλλήλοις (7) om. D 8 τὸ] ὅτι τὸ D ἔστιν] εἰ- 

ναι ὁ 10 αὐτὰ] ταῦτα Ὁ 11 φϑαρτὸν)] τὸ φϑαρτὸν D 12 dp Ec 

νῦν Ec: om. AD 15 ἄφϑαρτον εἶναι χαὶ ἀγένητον D 11 φϑαρτὸν] τὸ φϑαρ- 

τὸν Cc εἰσιν ὁ 18 ἀίδιά --- ἀφϑάρτῳ] mg. E*?: om. D ἐστιν] εἰσιν Ee 

nat (pr.) A: om. E*be δὲ (alt.) A: om. E*be καὶ (alt.)] ἢ E? τῷ doddotp] mut. in 

τὸ ἄφϑαρτον E* 20 μὴ om. A τό τε ἀγένητον] bis ἘΠ: corr. E* 20. 21 καὶ 

τὸ] χαὶ C 21 οὔτε] corr. ex οὕτως A? 22 ποτὲ --- μὴ ὄντος (23) AE*b: lac. 
litt. D: lac. 16 litt. B 25 μὲν om. Ee ὃν] in ras. E* 30 λεγομένης 

A: corr. A? ὄντων (alt.) CDE: ὄντων χυρίως A (Ὁ hie lacunosa est) 27 ἐχώ- 

ρησεν E: corr. E*: ἐχώρισεν ὁ 31 ἀίδιον] det ὄν Ec 
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. 

τὸ ἀγένητον Aéyeodar χαὶ χατὰ τοῦ ὃ ἀδύνατον yevéotar: ἰγένητον 1518 
γὰρ οὕτως τὸ τὴν διάμετρον εἶναι τῇ πλευρᾷ Ban τῆον: τὸ αὐτὸ δὲ 

τοῦτο χαὶ ἀΐδιον οἷόν τε εἰπεῖν: ἀιδίως γὰρ ἀδύνατον εἶναι σύμμετρον. 

“ἵνα οὖν, φησί, τὰ οὕτως λεγόμενα ἀΐδια χαὶ ἀγένητα 7 τῷ μήτε εἶναι 
5 μήτε ἔσεσθαί ποτε ἢ χατά τι ἄλλο τῶν zat αὐτὸ σημαινομένων χωρίσῃ 1 

τῶν λεγομένων, διὰ τοῦτο προσέϑηχεν ἑχατέρῳ αὐτῶν τὸ ὄν. χαίτοι χαὶ 

χαὶ τὰ τοῦ ᾿Αριστοτέλους βιβλία, ὅσα εἰς ἐμὲ ἦλθεν, οὕτως γέγραπται" 
δυοίως δὲ χαὶ εἰ ἄφϑαρτον, ὃν δέ. χαὶ μέντοι χαὶ περὶ ἀμφοῖν ἢ 

ζήτησις τοῦ τε ἀγενήτου χαὶ ἀφϑάρτου, εἰ ἀϊδιά ἐστι: διὸ χαὶ ἄμφω ταῦτα 90 

10 ὡρίσατο τό τε χυρίως ἀγένητον χαὶ τὸ χυρίως ἄφϑαρτον, ἅπερ ἀντίχειται 
τῷ χυρίως γενητῷ χαὶ φϑαρτῷ: χαὶ γὰρ nny χυρίως ἔλεγεν, ὃ νῦν ὃν 

πρότερον οἷόν τε μὴ εἶναι, χαὶ φϑαρτὸν χυρίως, ὃ πρότερον ὃν ὕστερον 

οἷόν τε μὴ εἶναι. 25 

~ Ἃ ~ . ~ v 

p. 282230 Ἢ εἰ μὲν ταῦτα ἀλλήλοις ἀχολουϑεῖ ἕως tod οὔτε τὸ 

15 ἀγένητον οὔτε τὸ ἄφϑαρτον ἀίδιον εἶναι. 30 

“ητήσας, εἰ τῷ ἀγενήτῳ xal ἀφϑάρτῳ τὸ ἀίδιον ἀχολουϑεῖ, ἔγει νῦν, 
σ > Ν᾿. ~ > tA > (a ς \ Lod ν. t 

ὅτι, εἰ μὲν ταῦτα ἀλλήλοις ἀχολουϑεῖ, ὡς τὸ ἀγένητον ἄφϑαρτον εἶναι χαὶ 

τὸ ἄφϑαρτον ἀγένητον, ἀνάγχη χαὶ τὸ ἀΐδιον ἑχατέρῳ τούτων ἀχολουϑεῖν. 

τὸ yap ἀγένητον ἅμα χαὶ ἄφϑαρτον, ὃν δέ, δῆλον ὅτι χαὶ ἀίδιόν ἐστιν 3 
»» Ἂ > » ΄“ 

90 οὔτε γὰρ πρότερον αὐτὸ μὴ εἶναι δυνατόν, εἴπερ ἀγένητόν ἐστιν, οὔτε ὅστε- 
» » A gr ΄ , > Q Ἂν > ~ σ . v pov, εἴπερ ἄφϑαρτον, ὃ δὲ μήτε πρότερον ἀληϑὲς ἦν εἰπεῖν ὅτι μὴ ἔστι 

μήτε ὕστερον, τοῦτο ἀνάγχη ἀΐδιον εἶναι. χαλῶς οὖν εἶπεν, ὅτι Ex τοῦ 
δρισμοῦ τοῦ Sete χαὶ τοῦ ἀφϑάρτου δῆλον, ὅτι ἀχολουϑούντων ἀλλή- 40 

λοις τοῦ τε ἀγενήτου χαὶ τοῦ ἀφϑάρτου ἀχολουϑήσει χαὶ τὸ ἀΐδιον αὐτοῖς. 

25 παρεπισημαίνεται δέ, ὅτι, εἰ τὸ ἀγένητον καὶ ἄφϑαρτον ἀχολουϑοῦσιν ἀλλή- 
λοις, ἀνάγχη χαὶ τὸ γενητὸν χαὶ το πος ἀχολουϑεῖν. εἰ γὰρ 

wr ἐστι τὸ φϑαρτὸν γενητόν, τοῖν ον. ἂν τ τὸ δὲ ἀγένητον ἄφϑαρτον 41 

ὑπόχειται" τὸ ἄρα PE ἄφϑαρτον ἂν etn, ee ἀδύνατον. ὁμοίως δὲ 

xat, εἰ γενητόν τι εἴη, ἀνάγχη χαὶ φϑαρτὸν αὐτὸ εἶναι" εἰ γὰρ ἄφϑαρ. 1510 

80 tov, καὶ ἀγένητον. τὸ δὲ ἀλλ᾽ εἰ ἄφϑαρτον, ἀγένητον ὑπόχειται 
ἐπήγαγε τῷ χαὶ εἰ γενητὸν δή, φϑαρτὸν ἀνάγχη παραλιπὼν τὸ με- 

2 τὸ (pr.) om. D 5 χωρήσει E: corr. E? 6 τῶν] τῶν νῦν c 9 εἰ E: corr. 

ex tov el A: tod DE 11 ἔλεγεν] comp. A: dixit Ὁ: ἐλέγετο DEc 12. 13 οἷόν 

te ὕστερον D 14 ταῦτ᾽ ς 15 ἀίδια A 17 μὲν] μὴ Ὁ ἀγένητον] ἀγένη- 

τὸν χαὶ A 18 ἑχατέρῳ] corr. ex ἐν ἑτέρῳ EK? 19 post ἀγένητον del. ἀνάγχη 

χαὶ τὸ ἀίδιον K? χαὶ ἅμα e 21 ἦν Ab: om. CDEc 22 τοῦτο] 6 corr. E! 

χαλῶς --- ἀλλήλοις (23.24) CDEb: post alt. zai lin. 26 ponit A 23 ὁρισμοῦ) ὡρισμέ- 

νου E: ὡρισμοῦ ἘΦ χαὶ τοῦ CD: zat AEc δῆλον --- ἀφϑάρτου (24) om. C 

24 ἀφϑάρτου] corr. ex φϑαρτοῦ A?” zat (alt.) om. A 26 ἀχολουϑοῦσιν αὶ 

91 ἄφϑαρτον Ab: καὶ ἄφϑαρτον DEc 29 χαὶ εἰ Db: ef χαὶ AKc αὐτὸ καὶ 

φϑαρτὸν Ὁ 30 τῷ δέ" εἰ γὰρ ἀγένητον ἄφϑαρτον c ὑπόχειται A: ὑπέχειτο DE, 

ef. p. 998,32 (0 hie lacunosa) 81 τῷ] τὸ ς δέ ο 

Comment. Arist. VIL Simpl. de Caelo. 22 
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ταξὺ διὰ συντομίαν τὸ ἣ γὰρ φϑαρτὸν 7 ἄφθαρτον. ἢ ἀχολούϑως ἐπά- 151» 

yetat τὸ GAR εἰ ἄφϑαρτον, ἀγένητον ὑπόχειται; ϑαυμαστὸν δέ, ὅτι 6 
μέλλων τὴν τοῦ ἀγενήτου χαὶ ἀφϑάρτου ἀχολουϑίαν διὰ τῆς τοῦ γενητοῦ 

χαὶ φϑαρτοῦ ἀχολουϑίας δειχνύναι νῦν τὴν τοῦ γενητοῦ χαὶ φϑαρτοῦ ἀχο- 
- , , ~ 5 , , 5 a> wv 

λουϑίαν ἕπεσϑαί φησι τῇ τοῦ ἀγενήτου χαὶ ἀφϑάρτου: GAR ἔοιχε δείχνυ- 10 Ί ἵξνη : σι 
͵ 

΄ 

σϑαι διὰ τούτων. ὅτι, ὁποτέρα τούτων τῶν ἀχολουϑιῶν ὑπάρχει, χαὶ τὴν 

ἑτέραν ὑπάρχειν ἢ εἰ δὲ a ἀχολουϑοῦσιν ἀλλήλοις τὸ ἀγένητον 

χαὶ τὸ ἄφϑαρτον, οὐχ ἀνάγκη, φησίν, οὔτε τὸ ἀγένητον οὔτε τὸ ἄφϑαρτον 
v a ν wv 

ἀΐδια εἶναι: οὔτε γὰρ τὸ ἀγένητον viv φϑαρτὸν ὃὲ οὔτε τὸ ἄφϑαρτον μὲν 15 

10 γενητὸν δὲ δυνατὸν ἀΐδια εἶναι. 

5 

Os ἀνάγχη ἀχολουϑεῖν ἕως τοῦ ἀχολουϑοῦσιν apa 

ἀλλήλοις τὸ γενητὸν χαὶ τὸ φϑαρτόν. 

Προϑέμενος δεῖξαι, ὅτι τὸ ἀγένητον καὶ τὸ ἄφϑαρτον ἀνταχολουϑεῖ 20 

ἀλλήλοις, δείχνυσιν αὐτὸ διὰ τοῦ τὸ eee χαὶ τὸ φϑαρτὸν ἀνταχολουϑεῖν. 

15 χἂν γὰρ ἀληϑές, ὅτι, ὁποῖα ἂν αὐτῶν ἀνταχολουϑοῦντα ληφϑῇ, χαὶ τὰ 

ἕτερα ἀνταχολουϑήσει, ἀλλὰ προχειρότερος ἔδοξεν 7% τοῦ γενητοῦ καὶ φϑαρ- 
~ ~ » ~ 5 Vv = 

τοῦ ἀχολουϑία διὰ τῆς μεσότητος τοῦ τε ἀεὶ ὄντος χαὶ τοῦ ἀεὶ μὴ ὄντος. 9 
Ἁ > 5, » > Sera | 

αξι μὴ OYTOS ἐπι 

\ 

δείξας γάρ, ὅτι αἱ ἀποφάσεις tod te ἀεὶ ὄντος χαὶ τοῦ 

τοῦ αὐτοῦ ἀληϑεύονται τοῦ ἀμφοῖν μεταξύ, χαὶ ὅτι τοῦτό ἐστι τὸ δυνατὸν 

20 ποτὲ εἶναι χαὶ ποτὲ μὴ εἶναι, ὅπερ ἐστὶ τὸ γενητὸν χαὶ φϑαρτόν, συνήγα- 
γεν, ὅτι ἀχολουϑεῖ ἀλλήλοις τὸ γενητὸν χαὶ τὸ φϑαρτόν, εἴπερ ἐπὶ τοῦ 80 

αὐτοῦ τοῦ μεταξὺ ἑνὸς ὄντος ἄμφω ὑπάρχει. ταύτης οὖν τῆς ἀποδείξεως 
ἡμᾶς χαὶ νῦν ὑπομιμνήσχων, ὅτι τὸ γενητὸν χαὶ τὸ φϑαρτὸν ἀχολουϑοῦσιν 

αλλ 

95 φησίν, ὅτι τοῦ ἀεὶ ὄντος χαὶ τοῦ ἀεὶ μὴ ὄντος ἔστι μεταξὺ ἐχεῖνο, ᾧ μηδ- 35 
; 

΄ \ 

ς 

ἥχοις; δῆλόν φησιν εἶναι ἐχ τῶν πρότερον, ἃ χαὶ νὺν ἀναλαμβάνων 

> C ~ ΄ \ SEN μὴ ΄ \ Sy ‘ WV. 2) ΄ τ Ἁ 

τερον ἀχολουϑεῖ μήτε τὸ ἀεὶ ὃν μήτε τὸ ἀεὶ μὴ ὄν: ἀνάγχη οὖν τὰς 

τούτων ἀποφάσεις ἀχολουϑεῖν ἐχείνῳ, εἴπερ χατὰ παντὸς ἢ τὴν χατάφασιν 

ἢ τὴν ἀπόφασιν ἀληϑεύειν ἀνάγχη. ᾧ δὲ ἀχολουϑοῦσιν at ἐχείνων ἀπο- 
» ~ , >) A \ \ 4 \ \ 3 EE, | Ἃ \ 5 φάσεις, τοῦτό ἐστι τὸ γενητὸν χαὶ φϑαρτόν: τὸ γὰρ οὐχ ἀεὶ ὃν χαὶ οὐχ 40 

3 Ὑ > 3 >. 3 » 30 ἀεὶ μὴ ὃν δυνατὸν χαὶ εἶναι χαὶ μὴ εἶναι, οὐδέτερον δὲ τούτων ἀεί, εἴπερ 
\ vd ~ € >) >), \ ee) ‘ 2 ~ ς 5 Ὁ feet ‘ a. > ays oan Cos 

χαὶ ἐν τῷ “οὐχ del ov’ χαὶ ἐν τῷ “οὐχ ἀεὶ μὴ Ov ἀνήρηται τὸ “det 
A δυνατὸν οὖν Exdtepov χαὶ τὸ εἶνα! χαὶ τὸ μὴ εἶναι τῷ μέσῳ χατὰ ὡρισμέ- 

1 τὸ ἣ γὰρ] τῷ γὰρ ἢ ο ἢ γὰρ] «tA. nune quidem leguntur apud Arist. 28204 

(tert.) A: om. DE(b)c 2 ὑπέχειτο c 3 ἀχολούϑησιν Ὁ 4 ἀχολουϑή- 

σεως D 6 ὅτι om. D ἀκολουϑήσεων D ἀλλήλοις Ab: om. DEc 
10 ἀίδιον Ὁ 11 δ᾽ Ee ἀχολουϑεῖν A ἄρ᾽ Ἐς 19 ἀντακολουϑοῦσιν 

A(b)e 14 χαὶ τὸ A: χαὶ DEc ἄφϑαρτον E 15 ὅτι Ab: ἐστιν DEc 

16 ἀνταχολουϑήσει) e corr. A: ἀνταχοηλουϑήσειν ὁ προχειρότερον Ac 20 ὅπερ 

AE*b: οὗπερ DE χαὶ] χαὶ τὸ Ke 21 ἀκολουϑῇ E: corr. E? χαὶ τὸ] χαὶ A 

22 τοῦ om. A 23 ὅτι] ὅτι χαὶ D 30 οὐδέτερον δὲ A: καὶ οὐδέτερον D: οὐδέ- 

τερον Ee (b hie lacunosa) 32 τὸ (alt.)] corr. ex τῷ E? μὴ εἶναι] supra- 

scr. ἘΠ τῷ] suprascr. E*: τὸ D μέσον Ὁ 
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, ΄ 5 Ὁ , dl 

γον χρόνον ὑπάρχειν, ἐπειδὴ μὴ det. ταὐτὸν yap χαὶ διὰ ταύτης λέγε!. 151» 

τῆς λέξεως τῆς δυνατὸν γὰρ χαὶ εἶναι καὶ μὴ εἶναι | ὡρισμένον 13. 

χρόνον ἑκάτερον, ὅπερ δι᾽ ἐχείνης ἔλεγεν “ἢ γὰρ ἑκατέρου ἀπόφασις 
a x ΄ , £ ἢ \ on 79d, >) oat 7 mo NI] ; ἍΝ ae) ea Ν Pt 

TOTES UTAPCEL, ct wy Get ει γάρ μὴητε Οὐνᾶτον εἰνᾶι GEL WATE μὴ εἰναι 

τ δ > / c 4 5 ~ Ὁ sf , y Vv σ 5 ~ 

Gel, ὃν με ξι εχάτερον αὐτῶν UTANCEL. εἰ οὖν ἔστι τι OA ως ἕν TY Yt GEL cr 

~ 

τῶν ὄντων γενητὸν xal φϑαρτόν, χαὶ τῶν ἐναντίων αἱ ἀποφάσεις χατὰ δ 

ὄντος φέρονταί τινος, τοῦτό ἐστι τὸ μεταξύ, ᾧ τὸ εἶναι χαὶ τὸ μὴ εἶναι 
ἐν μέρει ὑπάρχει χατὰ ὡρισμένον χρόνον. χαὶ δείκνυσιν αὐτὸ πάλιν διὰ 

τῆς τῶν στοιχείων ἐχϑέσεως. λαβὼν γὰρ πάλιν τὸ μὲν A ἐπὶ τοῦ ἀεὶ 

10 ὄντος, τὸ δὲ Β ἐπὶ τοῦ ἀεὶ μὴ ὄντος, τὸ δὲ [᾿, ὅπερ ἦν ἀπόφασις tod A, 10 

ἐπὶ τοῦ γενητοῦ, χαὶ τὸ Δ, ὃ. ἦν ἀπόφασις τοῦ B, ἐπὶ τοῦ θα, τα, πρῶ- 
= 4 6 \ If σ a \ NG a ey, ᾿Ξ ξύ ὌΝ 5. a 2 

τον μέν, ὅτι τὸ [᾿, ὅπερ ἐστὶ τὸ γενητόν, μεταξύ ἐστι tod te ἀεὶ ὄντος 

χαὶ τοῦ τ a ὄντος, δείχνυσι ax τοῦ τῶν μὲν ἐναντίων τοῦ τε ἀεὶ ὄντος 

χαὶ τοῦ ἀεὶ μὴ ὄντος μὴ εἶναι χρόνον sel τοῦτο iP προησυπαχου- 15 
> 

‘ 

[4 ~~ , 2 \ oc 

15 aténv ᾿ἐπ᾽ δύδέτερον τὸ πέρας᾽ μήτε ἐπὶ τὸ πρότερον μήτε ἐπὶ τὸ ὕστε- 
pov: οὔτε γὰρ ἐν προτέρῳ τινὶ χρόνῳ " ἀεὶ ὃν οἷόν τε μὴ εἶναι ἣ τὸ 
SN \ ~ A v > ς ΄ ΞΟ ΦΧ ᾿ ~ 3 ΄ 7 , 

det pajaouentavare delvavs obras ey εὐστερῷ 200 2 82 yevyrod dvetyen, εἶναι 
~ 2 “ ΄ Ἃ 

τινα χρόνον τ υένον χαὶ πέρας τοῦ χρόνου, ἐν ᾧ 7% ἐνερ! ἣν ἣ οὐκ 20 
\ > Ss σ , > 

ἦν ἢ δυνάμει. ἐνεργείᾳ μὲν γὰρ οὐχ ἦν, ὅτε μήπω ἐγεγόνει Ἱενητὸν ὄν, 
ft ἊΝ 2 ’ A van ἊΝ > , SX ΜΝ tr 4 σ vx 20 ἦν δὲ ἐνεργείᾳ yeyovos ἤδη χαὶ ὄν" δυνάμει δὲ οὐχ Fy μέν, ὅτι ἤδη ἔστιν 

΄ \ \ Van Ἃ \ \ δ Vv. ζω 1.3 / 

γεγονός: τὸ {ap ἤδη ὃν καὶ γεγονὸς δύναμιν ἔχει τοῦ ἐν προτέρῳ χρύνῳ 
i 4) fxd >\ > ΄ \ ~ ΄ ΄ μ᾿ \ ph SM) ~ = wu εἶναι: ἣν ὃὲ δυνάμει πρὸ tod γενέσθαι. ὁμοίως GE ual ἐπὶ τοῦ φϑαρ- 2% 

τοῦ ταῦτα ϑεωρεῖν δυνατὸν ἀντεστραμμένως. ἔστι μὲν γὰρ ἐνεργείᾳ πρὸ 

τοῦ φϑαρῆναι, δυνάμει δὲ μετὰ τὸ φϑαρῆναι, καὶ οὐχ ἔστιν ἐνεργείᾳ μὲ 
, a ΄ ar Vv wv Q/ \ \ X X Ἃ \ i ‘ Ἃ 

25 φϑαρέν, δυνάμει δὲ ἔτι ὄν: χαϑόλου γὰρ τὸ ποτὲ μὲν GY ποτὲ GE μὴ ὧν 
> \ , Ἁ X σ > , > ‘ 7 \ ‘ σ a , - 

cy πᾶντι χρονῷ TO sy STEpHOV EVENTS. εστὶ TOUTWY, TO GS STEPOV GLVE- 30 
~ ~ ΄ oy / ~ 

wet. εἰπὼν δὲ περὶ tod γενητοῦ, ὅτι ἀνάγχη εἶναι πέρας τι τοῦ χρόνου, 
lj τι Vv ν > ΄ ἐν ᾧ ἔστιν ἢ οὐχ ἔστιν ἢ ἐνεργείᾳ ἣ δυνάμει, ἐπάγει περὶ τοῦ ἀεὶ ὄντος 

\ ΔΝ \ » leg ty ‘ σ U4 >> , 

χαὶ ἀεὶ μὴ ὄντος, ἅπερ ἦν ta A B, ὅτι τούτοις οὐδετέρως πρόσεστι τὸ 

80 πέ ἔχειν, τῷ μὲν τοῦ εἶναι, τῷ = TOD μὴ εἶναι. οὔτε Evepysta οὐτε 35 
νι ’ ‘ dg 3 

aie χαὶ ὅτι μὲν ἐνεργείᾳ uh πρόσεστι πέρας τοῦ εἶναι τῷ ἀεὶ ὄντι 
5) ἢ τοῦ μὴ εἶναι τῷ ἀεὶ μὴ ὄντι, δῆλον, ὅτι δὲ οὐδὲ δυνάμει, μάϑοις ἂν 

a 

‘ 
2 ~ a7 ἢ ’ὔ Σ Ἐπ Ἁ > on ‘4 id σι , ἐξ 5 iy nee a , a At ΕΣ τῆι at 

EX τοῦ OLVAGUVUGAL TOTS χαὶι Evep (Ere Lv TAD YELY αὕτοις, ὁ GLVAUWEL ε Yo μπ ει 

3 ἐχείνης] 282a9 4 εἰ (pr.)] καὶ E: ef καὶ E? ἀεὶ E: det εἴη Ε;Ξς δυνατὸν εἶναι 

ἀεὶ Eb: εἶναι δυνατὸν ἀεὶ A: δυνατὸν ἀεὶ εἶναι D: δυνατὸν ἀεὶ "αὶ ὃ ὑπάρξει αὐτῶν D 

6 γενητῶν χαὶ φϑαρτῶν EK, sed corr. αἱ ΟΕ; om. ADE (fort. potius pro alt. χαὶ ser. 

nar at) 7 τὸ (tert.) AD: om. CEe 10 τοῦ ΑἹ τὸ A E 11 ὃ] supraser. 

E?: ὅπερ A 11. 12 πρῶτον a: χαὶ πρῶτον ADE 13 δείχνυσι --- ὄντος (14) Ab: om. 

DE 15 ἐπὶ τὸ (alt.)] ἐπὶ τοῦ E 17 δὲ om. E 18 ἢ (pr.)] 4 DE: corr. ἘΦ 

ἐνέργεια DE 19 yeydver A 20 γέγονεν E: γενητὸν E* 6te c ἔστι DE 

22 πρὸ tod] supraser. E! 24 τὸ] corr. ex tov E* χαὶ --- ὄν prius (25)] in lae. 

magna E* μὲν om. Ee 25 δυνάμει om. E- δὲ (pr.) om. Ee 

26 -τὶ --- ἕτερον (pr.)] in lac. ἘΦ ἕτερον (pr.)] ἕτερον ὅλον E*c 21 ἀνάγκη] in lac. 

12 litt. E 30 μὴ A: om. E: οὐ DE*e 

22% 
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οὖν τὸ μὲν ἀεὶ ὃν δυνάμει πέρας εἶχε tod εἶναι, τὸ δὲ ἀεὶ μὴ ὃν δυνά- 1525 
ust πέρας εἶχε τοῦ μὴ εἶναι, εἴ τις ὑπόϑοιτό ποτε ὑπάρχειν αὐτοῖς ἐνερ- 41 

yeta, ὃ δύνανται, τὸ ἊΝ ἀεὶ ὃν ἔσται μὴ ὄν, τὸ δὲ ἀεὶ μὴ ὃν ἔσται ὄν, 
ὥστε τὸ αὐτὸ χατὰ τὸ αὐτὸ εἶναί τε χαὶ μὴ εἶναι, ὅπερ ἀδύνατον, οὐ διὰ 

τὸ ὑποϑέσϑαι τὸ δυνάμει εἰς ἐνέργειάν ποτε ἐχβαῖνον (τοῦτο γὰρ ψευδὲς 
μὲν ἦν, οὐ μέντοι χαὶ ἀδύνατον)" ἀλλ᾿ εἰ τὸ ἀδύνατον ἀδυνάτῳ ἕπεται" 4 

4 \ εἵπετο δὲ τὸ αὐτὸ ἅμα εἶναί te χαὶ μὴ εἶναι τῷ | δυνάμει ὑπάρχειν τῷ 152» 

μὲν ἀεὶ ὄντι τὸ μὴ εἶναι, as δὲ del μὴ ὄντι τὸ εἶναι. εἰπὼν Ge διὰ μέ- 

Gov περὶ τούτων ἐπήγαγε περὶ τοῦ viene συμπέρασμα, ὅτι ποσὸν 

10 ἄρα τινὰ xat ὡρισμένον χρόνον χαὶ ἔσται καὶ πάλιν οὐκ ἔσται. 
ts lj 

χεῖται γὰρ πέρας ἔχειν τοῦ χρόνου τὸ γενητόν, ἐν ᾧ ἔστι te xal οὐχ ὅ 
Vv mal “~ 9 , , >. σ ΠΡ... / \ , 

ἔστιν 7 ἐνεργείᾳ ἢ δυνάμει" τούτῳ δὲ ἕπεται, ὃ ἐπιφέρει, TO ποσὸν τινα 
΄ φ \ 4 

χαὶ ὡρισμένον αὐτὸ safe χαὶ εἶναι χαὶ μὴ εἶναι’ 6 γὰρ μὴ ἄπειρος 

\ 

ὡρισμένος. τούτοις δὲ ἐπαγαγών, ὅτι ὁμοίως ἔχει ταῦτα" ὡς yap ἐπὶ τοῦ 
ὶ ἐπὶ τοῦ Δ τοῦ φϑαρτοῦ" καὶ τοῦτο γὰρ ἀνάγχη πέ- 10 2 ’ ~ “ 

15 1 γενητοῦ, οὕτως χα 
ἦι Spey rive ἐς Lyn ὑτὸ Aye > Pi aay i dor \ tf - 

ρας τι τοῦ χρόνου ἔχειν χαὶ ὡρισμένον αὐτὸ χρόνον etvat τε καὶ μῆ) elvar 
χαὶ τὸν αὐτὸν ἀμφοτέροις ὁρισμὸν ἐφαρμόσας ce γαγε ᾿ ὰ μο ἄρα χαὶ 
φϑαρτὸν ἑχάτερον, εἴπερ ἑχατέρῳ αὐτῶν πρόσεστι τὸ ὡρισμένον χρόνον 
εἶναί τε χαὶ μὴ εἶναι. εἰ δὲ χαὶ τὸ γενητὸν φϑαρτόν ἐστι χαὶ τὸ ae 1 

» 

90 γενητόν, χαὶ ὃ αὐτὸς ἀμφοῖν λόγος, ἀχολουϑοῦσιν ἄρα ἀλλήλοις τὸ γενητὸν 

χαὶ τὸ φϑαρτόν, ὅπερ τὴ δεῖξαι προέχειτο. 
ὦ >\ \ sy.) τῷ 297 \ ~ 

Ταῦτα δὲ χαὶ πρότερον τ δεδειχώς, δι’ ὧν ἐδείχνυ τὰς τῶν 
ἐναντίων ον. τοῦ τε ἀεὶ ὄντος χαὶ τοῦ ἀεὶ μὴ ὄντος ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ 50 

ε 

ἀχηϑεύεσϑαι. οὐ χρὴ δὲ ὑπολαμβάνειν αὐτὸν χαϑόλου τοῦτο λέγειν, ὅτι, 
εἴ τινα μεταξύ τινῶν ἐστιν, οἷς al ἀποφάσεις τῶν ἐναντίων ἐπαληϑεύονται, τῷ σι 

~ 3 5 ~ Ψ' , 3 \ > Qt is , 4 ~ 

ταῦτα ἀνταχολουϑεῖ ἀλλήλοις: οὐ γὰρ ἀληϑὲς οὕτως λεγόμενον. τὸ γοῦν 
\ \ X > GQ. Ps ΄ > ~ ~ \ ~ ΄ = 

φαιὸν χαὶ τὸ ἐρυϑρὸν μεταξὺ μέν ἐστι tod te λευχοῦ χαὶ τοῦ μέλανος 25 

ἐναντίων ὄντων, χαὶ xa? ἑχατέρου αὐτῶν ἀληϑεύονται at τῶν ἐναντίων 
~ ~ \ ~ , ΟῚ , 5) ‘ \ , ~ 5 , 

τοῦ te λευχοῦ χαὶ tod μέλανος ἀποφάσεις, ob μὴν χαὶ dxohovdet ἀλλή- 
354) σ > cn ~ , , ΄ ~ δ Ἐπ, v \ “a 

80 λοις. GAN ὥσπερ ἴδιον ἣν τῶν ἐναντίων τούτων τοῦ τε ἀεὶ GYTOS χαὶ TOU 
x,y ‘ v A ΄ / > ’ὔ 5 ~ 5 ’ > ΄ id la ἂν ΄ 

ἀεὶ wy ὄντος τὸ πάντως μέσον εἶναί τι αὐτῶν, ἐφ οὗ ἡ εχατέρου ἀποφα- 80 

σις" οὐ γὰρ εἶχεν ἐπὶ τῶν ἄλλων ἐναντίων οὕτως χαϑόλου οὔτε ἐπὶ τῶν 
ἀμέσων οὔτε ἐπὶ τῶν ἐμμέσων: οὕτως δὲ χαὶ τὸ τὰ μεταξὺ τούτων ἀντα- 

΄ χολουϑεῖν ἀλλήλοις ἴδιον αὐτῶν. τῷ γὰρ τὰ μεταξὺ αὐτῶν ἐπί τι μετέ- 

1 τοῦ ---εἴχε (2) E: om. AD 3 δύναται A post pr. ἔσται ras. 2 litt. E 5 ψεῦδος E 
6 zat} om. Ὁ el] Fe 8 τὸ (pr.)] corr. ex τῷ E? 13 αὐτῷ E, sed corr. χρόνον 

αὐτὸ Ὁ 14 τούτοις AE*b: τούτῳ D: τούτους E ἐπαγαγών ΑἸ: πάλιν seq. lac. 5 litt. Ὁ: 

παραγαγών E yap Ab: om. DEe 14. 15 τοῦ [ γενητοῦ AE: tod γενητοῦ τοῦ I'D: τοῦ 
Γ τοῦ γενητοῦ ὁ 16 ἔχει E τε] ποτὲ c 18 τὸ] corr. ex τὸν E* 19 φϑαρτὸν 

(alt.) Db: corr. ex ἄφϑαρτον A?E? 21 ὅπερ] corr. ex εἴπερ E?: ὅπερ οὖν D 

22 πρότερον] ἕτερα E 26 γοῦν] yap A: nam Ὁ 27 te om. A 28 été- 

pov A 31.32 post ἀπόφασις add. ἀληϑεύει K*be 32 οὕτω DEc 33 τὸ OM. ὁ 
34 αὐτῶν {ργ.) --- μόνῳ (p. 341,3)] in lac. magna 13 τῷ γὰρ] xat yap ὅτι Ec ἐπί] 

χατά Ἐς 94. p. 841,1 μετέχοντα Ὁ: μετέχον τὰ A: μετέχουσιν E*(b)c 
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/, 5» ~ > ‘ Ἁ ΄ 

χοντα Exatépov αὐτῶν ποτὲ μὲν εἶναι, ποτὲ δὲ μὴ εἶναι, χαὶ ὡρισμένον 
[4 ΄ 

χρόνον ἑχάτερον τούτων χαὶ ε ἶ 
> <a. Cea ae , \ Sein in 7 > , ᾿ - 

εἷς χαὶ ὁ αὐτὸς λόγος, τὰ αὐτὰ ἀλλήλοις ἐν τῷ ὀνόματι μόνῳ τὴν διαφο- 
\ »ν e ¢ > ded > rd σ , Ἃ ὟΝ 25 

pay ἔχοντα, ὡς 6 ᾿Αλέξανδρός φησιν: ὥστε ἀνταχολουϑοίη ἂν ἀλλήλοις 
v 5 , ce Ὁ , ~ ὮΝ ΄ > ~ + ΄ 

ὄντα γε τὰ αὐτά. Att δὲ ὃ αὐτὸς λόγος αὐτῶν, δῆλον, φησίν, ἐχ τοῦ ἐχά- 
~ ld ~ ~ . ~ a7 ied 

τερον μὲν αὐτῶν δύναμιν ἔχειν τοῦ εἶναι χαὶ μὴ εἶναι, δεδεῖχϑαι δέ, ὅτι 
Vv ~ > ΄ ΄ [. ΄ 

ἔχον τοῦ εἶναί τε χαὶ μὴ εἶναι ὡρισμένον χρόνον ἕχατέ- < πᾶν τὸ δύναμι 
> eer. ν \ , Ὧι Ἁ sr > v 

ρου αὐτῶν εἰς τὴν δύναμιν: οὐδὲ γὰρ οἷόν τε εἰς ἄπειρον δύναμιν ἔχειν 
\ ~ > ld Dal / 

τοῦ εἶναί τε χαὶ μὴ εἶναι: ὥστε χαὶ γένοιτο dv ἐν μέρει ἑχάτερον αὐτῶν 
‘ , ; 

χαὶ τα 

Ταῦτα εἰπὼν 6 ̓Αλέξανδρος ἐφιστάνει, μήποτε οὔπω περὶ τῆς δείξεως 
Ἁ 

ι 
\ 

τοῦ ἀνταχολουϑεῖν “ΠΕ τὸ γενὴη τὸ φϑαρτὸν ἱχανῶς εἰρῇσϑαι 
j 

Nad v 5 ~ > = 

δόξει" οὔτε γὰρ ὁ αὐτὸς αὐτῶν δρισμός" χοινὸν μὲν γὰρ αὐτοῖς | tO ἐν- 153: 
7 \ 

δέχεσϑαι ποτὲ μὴ εἶναι, οὐ μὴν τὸ ποτὲ ταὐτὸν Ex’ ἀμφοῖν: τὸ μὲν γὰρ 
, . o Ἂ ~ \ ~ 

τὸν πρότερον χρόνον, τὸ δὲ τὸν ὕστερον δηλοῖ οὐχ ἀνάγχη δὲ ἐχ τῶν χει- 

μένων τὸ δυνάμενον πρότερον μὴ εἶναι χαὶ ὕστερον δύνασϑαι μὴ εἶναι. 
\ cv , \ > ~ ~ \ ~ 93 ζ ~ “5 Of > 5 

ξετι. φησι, Ht ETL τοῦ φαιοῦ χᾶι TOU ἐρυῦροῦ αἀληῦες εστιν εἰπειν, OTL 

Cc? Ἔ @y ~ 2 -ς Ὁ Ζὴ ἐπί τι ἑχατέρου τῶν ἐναντίων μετέχουσι τοῦ τε λευχοῦ χαὶ τοῖ 

ἀλλ οὐ διὰ τοῦτο ἤδη χαὶ ἕπεται ταῦτα ἀλλήλοις." 

Τούτοις χαλῶς ἐπιστήσας ἐπάγει, ὅτι ἢ ἰσχὺς τοῦ ἐπιχειρήματος ἤρ- 
τηται τῷ ᾿Αριστοτέλει ἐχ τοῦ τὸ γενητὸν χαὶ τὸ φϑαρτὸν ποσόν τινα χαὶ 
ὡρισμένον χρόνον ἐπ’ ἀμφότερα δύναμιν ἔχειν τοῦ εἶναι χαὶ μὴ εἶναι" 

τοῦτο ὃὲ ἤρτηται πάλιν τοῦ ἐπαληϑεύειν αὐτοῖς τὰς ἀποφάσεις. ὃ γὰρ 

οὕτως ἔστιν ὡς μὴ ἀεὶ εἶναι, δῆλον, ὅτι εἰς ὡρισμένον τινὰ χαὶ πεπερασ- 
μένον χρόνον tod εἶναι δύναμιν ἔχει: διὰ τοῦτο γὰρ οὐχ ἀληϑὲς ἐπ 

\ 

% τοῦ εἶναι εἰς τὸ μὴ ὃν φϑαρτόν Mv 

\ 6 - , » 

αὐτοῦ τὸ ἀεὶ εἶναι" μεταβάλλον ἄρα 
5 » ‘sy ‘ ἘΣ oO A Ἃ 

ἐστιν, εἴπερ μὴ ἀεὶ ἔστι. πάλιν ὃὲ αὖ τὸ οὕτως μὴ ὃν ὡς μὴ ἀεὶ μὴ 

εἶναι, ἀλλὰ ποτέ, χαὶ τοῦτο ἀνάγχη προελϑεῖν εἰς τὸ εἶναι, εἴπερ μὴ ἀεὶ 

un ὄν ἐστι" (evans ἄρα τὸ ἀπὸ τοῦ μὴ εἶναι teeta εἰς τὸ εἶναι. 

εἰ οὖν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἀληϑεῖς αἱ ἀποφάσεις, ἢ μὲν οὐχ ἀεὶ ὃν τὸ φϑαρτὸν 

σημαίνουσα, ἣ δὲ οὐκ ἀεὶ μὴ ὃν τὸ γενητόν, τοῦτο, ὅπερ ἐστὶ γενητόν, [On 

χαὶ φϑαρτόν ἐστιν, χαὶ ὅπερ φϑαρτόν, χαὶ γενητόν, χαὶ axohovdodaw ἀλλή- 

1 ποτὲ (pr.)] τοῦ ποτὲ Ἐς τοῦ εἶναι E? τοῦ μὴ E? re 9 

¢ 

; 

χρόνῳ E? 2 αὐτῶν Ec ὃ om. E’ec αὐτῶν --- λόγος (3) om. ἘΞ 

x 3 ἐν--᾽σλιόνῳ] ἀχολουϑεῖν μόνον Ee 4 wote—é τοῦ (5)] del. ἘΠ: ἐκ τοῦ ὁ 

ἀνταχολουϑείη ADE ὃ αὐτῶν] om. E 5. 6 ante ἑχάτερον ins. τῷ E* 

6 δέδειχται Ὁ 7 τοῦ] corr. ex τὸ E? ὡρισμένον --- μὴ εἶναι (9)] om. A 8 οὐδὲν 

corr. E? 9 te] ποὺ E: πε E? γίνοιτο A 11 ὁ om. D οὔπω] οὕτω ς E: 

13 

E: 

21 

28 

om. 

[2b 

\ \ τ Ια WEY ~ s\ 

ναι χαὶ μὴ εἶναι, εἷς ὁ λόγος αὐτῶν: ὧν δὲ 36 
5 

10 

15 

΄ 20 

¢ ; 
ὠρισμεν 

‘ ‘ ' 

οὔτε] fort. οὐδὲ ὁρισμὸς αὐτῶν Ὁ ὁ ὁρισμὸς E?e 15. 16 ἀντιχειμένων 

corr. ἘΠ 17 τοῦ (alt.) wre ἐπὶ τοῦ A 20 τούτοις] καὶ τούτοις Ec 

τῷ] χαὶ τῷ ὁ to (pr.) E?: xat to A: om. ἢ zat (alt.)) εἶναι 7 Ὁ 
7 ῃ 

τ μέν ὁ εἴπερ — ae Pa ποτέ] ποτὲ 
) 

ὶ 
ὁ εἶναι (29) Db: om. AEc 81 μὴ Ab: 

ι 

DE τοῦτο E: τοῦτο μὲν Kec 32 ἀχολουϑοῦσιν AE*b: ἀχο- 

λουϑοῦν DE 
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¢ ΄ , ~ ~ Ks as 

hots ὡρισμένον τινὰ χρύνον Exdtepov tod εἶναι χαὶ τοῦ μὴ εἶναι δύναμιν 1534 
ἔχοντα. ἐδείχϑη δὲ χαὶ πρότερον, ὅτι ἀνάγχη τὸ γενητὸν χαὶ φϑαρτὸν % 
εἶναι" εἰ γὰρ γέγονεν, ἐπειδὴ ἐξ ὄντος γίνεται τὸ γινόμενον, χαὶ μεταβολή 

τίς ἐστιν ἣ γένεσις, ἐχ δύναμιν ἔχοντος μεταβάλλειν εἰς τοῦτο γέγονε" χαὶ 

ταβαλὸν ἄρα εἰς τοῦτο δύναμιν ἕξει τοῦ πάλιν εἰς ἐχεῖνο μεταβάλλειν, 

οὗ τοῦτο giles χαὶ γὰρ χαὶ ἢ εἰς τοῦτο μεταβολὴ οτος σώζοντι ξ 

stay φύσιν, ἦν δὲ αὕτη τὸ δεχτιχὸν τῶν ἐναντίων παρὰ μέρος. εἰ 
οὖν μετα vette πάλιν τὸ γεγονός, φϑαρτὸν ἔσται, χαὶ ἀχολουϑήσει τῷ γε- 

Car τὸ φϑαρτόν. πάλιν δὲ τὸ φϑαρτὸν δύναμιν ἕξει tod οὕτως ἔχειν, 
10 ὡς εἶχε πρὸ τοῦ φϑαρῆναι χαὶ ἐφϑάρϑαι: φϑαρέντος ἄρα τὸ εἰς ὃ ἐφθάρη 85 

Zter τὴν δύναμιν τῆς εἰς τὸ ἐναντίον, ἀφ᾽ οὗ χαὶ γέγονε, μεταβολῆς, ὥστε 
χαὶ τῷ φϑαρτῷ τὸ γενητὸν ἀνταχολουϑεῖ. 

"Apa οὖν πρὸς τὸ ἀντιστρέφειν τὸ γενητὸν χαὶ τὸ φϑαρτὸν αὗται at 
πίστεις txavat; ἣ τς ty τὸν ἀπὸ τῶν ἀποφάσεων λόγον δυνατὸν εἰπεῖν, 

15 ὅτι αἱ ἀποφάσεις αὗται τό τε μὴ ἀεὶ εἶναι χαὶ τὸ μὴ ἀεὶ μὴ εἶναι οὐ 40 
μόνον τῷ γενητῷ χαὶ φϑαρτῷ ΠΕ παν ἀλλὰ χαὶ τῷ (egies μὲν i 
ἀφϑάρτῳ δέ; xat γὰρ xat τοῦτο οὐχ ἀεὶ μὲν ἔστιν, ὅτι ἐκ τοῦ πρότερον 

oa / 3 5 ἊΝ x 

wy εἶναι εἰς τὸ εἶναι eee Dov οὕτως Ἰενητὸν ὑπέστη, οὐχ ἀεὶ δὲ μὴ ὄν 
ἐστιν, εἴπερ ἄφϑαρτον ὃν ἐπ᾽ ἄπειρον ὃν ἔστι τοῦ λοιποῦ. ἀλλ᾽ ὃ μὲν 45 

> , 

20 ᾿Αλέξανδρος ἐνδούς, ὡς ἔοιχε, τῇ ἀπορίᾳ ταύτῃ ἐπὶ τὴν ἑτέραν anc-| 
ὅειξιν χα εὐ ες μᾶλλον τοῦ ἀνταχολουϑεῖν ἀλλήλοις τὸ γενητὸν χαὶ 153b 
φϑαρτὸν τῷ λέγουσαν ἕπεσϑαι τῷ μεταξὺ ὄντι Pa τοῦ εἶναι εἰς ἄπειρον 

δύναμιν ἔχειν μήτε τοῦ μὴ εἶναι, ἀλλ εἰς pees et δὲ τοῦτο, τό τε 
2 
+ δυνάμενον γενέσϑαι ὡρισμένον χρόνον ἕξει tod wy εἶναι. ὃ δύναται, τό τε φι 

95 ἐξ ἐχείνου γενόμενον ὡρισμένον χρόνον πάλιν (τοῦ) εἶναι δύνασϑαι, χαὶ τὸ 

οὕτως γενόμενον πάλιν εἰς τὸ (μὴ) εἶναι μεταβάλλει: οὕτως ὃὲ ἔσται τὸ 
γενητὸν χαὶ φϑαρτόν: 

ἐμ το: δὲ χαὶ τὴν ἀπορίαν ἐχείνην διαλύειν δυνατὸν λέγοντα, ὅτι τὸ i 1 i] 9 
Cw a { > \ \ 

οὐχ ἀεὶ εἶναι οὐχ ἀληϑεύει Ext τοῦ ὕπαηνο μὲν ἀφϑάρτου δέ" εἰ γὰρ τὸ 10 
Tes] Vv \ μ᾿ > v Jey , 

30 ἄφϑαρτον ἐπ ἄπειρον τοῦ λοιποῦ τὸ εἶναι ἔχει, τὸ δὲ Ex’ ἄπειρον ἀεί τί 
b] ? > ΄ Vv 

ἐστιν, ἀληϑὲς ἐπ᾽ αὐτοῦ εἰπεῖν τὸ ἀεὶ εἶναι, xdv ἐπὶ Doitepov μόνον ἔχῃ 
\ Ὁ) / 

1 tod μὴ] μὴ Ac 2 xat (pr.) om. Ee 4 ἔχοντα A μεταβαλεῖν A 

5 μεταβαλὸν Ab: μεταβάλλον DEc μεταβαλεῖν A 6 χαὶ (alt.) om. A 8 pe- 

Ἐπεὶ Α 8. 9 γενητῷ] in lac. 10 litt. KE? 9 οὕτως Ab: ὄντως DE 

ἔχειν] corr. ex ἔχει KE? 10 ὡς εἶχε] ras 8 litt. E: om. ὁ φϑαρέντος) καὶ φϑα- 

ρέντος A τὸ] τοῦ Ee 12 γενητὸν] -ὁ- in ras. E! 13 dp Ee 15 te] ye A 
τὸ (alt.)] corr. ex τῷ E* 16 zat (alt.) om. A 17 ἔστιν] ὃν ἔστιν ec 18 προελ- 

doy D 21 τοῦ Ὁ: τὸ ἘΠῚ om. A 22 ἔσεσϑαι E: corr. KE? 23 μὴ] supra- 

scr. E? 24 ἕξει --- χρόνον (25) om. D 25 tod addidi: om. ADEbe 26 μὴ 

addidi: om. ADEbe post εἶναι rep. δύνασϑαι xat οὕτω γενόμενον πάλιν εἰς τὸ εἶναι 
. 

Db demi. A: μεταβάλλειν e δὲ] δὴ A 27 χαὶ] καὶ τὸ A 90 ἐπ᾽ 

(pr.) om. Ee 31 ϑάτερον A: ϑάτερα Ὁ: ϑατέρου Ec ἔχει Ec 
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K \ if \ \ AS Ve > 7> - aC > Oo. ἽΝ ΄ re 

αἱ μέντοι ayes THY ὀευτέραν ἀπόδειξιν τοῦ ἀνταχολου ϑεῖν ἀλλήλοις 1580 

τὸ fees χαὶ τὸ φϑαρτὸν τὴν ἀπὸ τοῦ ὡρισμένον ypovey ἔχειν τοῦ 15 
τ a τ᾿ ~ Ἂ Ὁ 

εἶναι χαὶ μὴ εἶναι ἑχάτερον χαὶ αὐτὸς ὁ ᾿Αλέξανδρος ἀπορεῖ χαλῶς. 
Ges. , \ » ΄ - v v , 

ἐπιζητήσοι γὰρ av τις, φησί, πῶς εἴρηται τὸ ποσὸν ἄρα τινὰ χαὶ 
΄ ΄ " , » ~ ~ ‘ 

ὡρισμένον χρόνον ἔσται χαὶ πάλιν οὐχ ἔσται δοχεῖ yap tod μὲν 
, ~ 5 és ΝᾺ ‘ 

εἶναι Exdotov τῶν ἐν γενέσει ὡρισμένος τις εἶναι χρόνος, οὐχέτι δὲ χαὶ 90 
~ oy \ \ \ ~ ~ , ς΄ ’ 

τοῦ μὴ εἶναι ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν ἁπλῶν ἐξ ἐναντίων τε χαὶ ὡρισμένων 
> 2 , ᾿ς \ ε ἘΝ \ \ > > > ¢ ~ > 

εἰς ἐναντία te χαὶ ὡρισμένα τὴν μεταβολὴν εἶναι, οἷον éx ϑερμῶν εἰς 
ψυχρὰ ἣ ἀνάπαλιν, καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὡσαύτως ὡρισμένος ἂν εἴη 

χρόνος τοῦ τε πυρὸς τουδὲ χαὶ τοῦ ὕδατος, ἐν ᾧ ἔστι τε χαὶ οὐχ ἔστιν 9 
pt ~ \ + 
SMV, TOV μεν ξιναι 

5 ε ΄ τ τὰν Ω 7 » - \ 
SXATEPOV, ETL OF τῶν συνϑέτων., OLOY φ τῶν χαι 

SP AANA ay ἀστή THI) AS a Paneer ( Ἂ δ Υ 
χρόνος ὡρισμένος EOTL, τοῦ OF πὶ εἰνᾶι OUXETL® φῦαρεν γαρ εἐχάστον 

τούτων ἄπειρον Ἀρόνον τὸ λοιπὸν οὐχ ἔστιν, ὥσπερ χαὶ τὸν πρὸ τοῦ γε- 

νέσϑαι- χαὶ γὰρ ἐχεῖνον ἄπειρον ὄντα οὐχ ἦν. Boiceea ὃ Σωχράτης 30 
Π oS >a ς΄ τῆ ‘ , a7 ~ = Ae ‘ a Ἐξ ἔΕΣ Δ 

φϑαρεὶς οὐχ ὡρισμένον τινὰ je δυναμίνεεχει τοῦ μὴ εἶναι, εἴπερ μὴ 
3. ΄ 57 ὃς >) > e 

ἀνάγχη παᾶλιν αὐτὸν γενέσϑαι: xat χαϑόλου δέ, φησίν, ἐφ᾽ ὧν ἣ ὑποχει- 
l4 o > , \ > σ ξ΄ > \ 

μένη ὕλη εἰς πλείω μετα αβαλλειν οἵα τε χαὶ μὴ εἰς Ev τι, ὡς ἐπὶ τῆς τὸ 
‘ ~ ~ ~ 

ζῴοις χαὶ tots φυτοῖς ὑποχειμένης ὕλης δρῶμεν, πῶς ἐπὶ τούτων ὡρισμέ- 85 

vos ὃ τοῦ μὴ εἶναι χρόνος Exdotov δυναμένου ye τοῦ ὑποχειμένου αὐτοῖς 
> 

ἄλλοτε εἰς ἄλλο μεταβάλλειν χαὶ χατὰ τοῦτο μηδέποτε πάλιν ἀναχάμπτειν 

ἐπὶ τὸν Sony ταῦτα τον: ἐπάγει, ὅτι πρὸς τὸ δεῖξαι τὸ αὐτὸ 

γενητόν τε ὃν ἅμα χαὶ φϑαρτόν, ore ἐστὶν αὐτῷ προχείμενον, αὔταρχες 40 

χαὶ τὸ ὡρισμένον χρόνον ἕχαστον εἶναι τῶν ἐν γενέσει χαὶ φϑορᾷ, χἂν ὃ 
\ 

Ola) 
~ > ΄ ZS. c ΄ > , c L4 

TOD μὴ εἶναι χρόνος μή ἐστιν ὡρισμένος. et γὰρ ἐφ᾽ ἑχάτερα ὡρισμένος 
3 Ν oe , : : : ; 7 
ἐστὶν ὃ τοῦ εἶναι χρόνος τῶν μὴ ἀιδίων, ὡς χαὶ ἀρχὴν ἔχειν χαὶ τέλης, 

σὰ 

‘ 

‘ ὶ 
Vv. yn oe \ C aay. > \ ~ ¢ 

εἴη ἂν γενητά te χαὶ φϑαρτά. ἀλλὰ πῶς ὁ ᾿Αριστοτέλης οὐχ ἠρχέσϑη 45 
, 

τῷ εἶναι ὡρισμένον χρόνον τὰ. ἐν τῇ γενέσει πρὸς τὸ ἀχολουϑεῖν ἀλλή: 
᾿ \ ς ΄ > \ Seen \ > ε ΄ ΄ 

λοις τὸ γενητὸν χαὶ τὸ φϑαρτόν, ἀλλὰ χαὶ τὸ μὴ εἶναι ὡρισμένον χρόνον 1541 
coy v , e 

προστέϑειχεν: “7 εἴη ἄν, φησὶν ᾿Αλέξανδρος, τοῦτο προσϑείς, ody ὡς 
4 ce , 34 / 

διοίως ὡρισμένον χρόνον ἐσομένων te χαὶ οὐχ ἐσομένων, ἀλλὰ χυρίως 
Ὁ ΄ + /, aN > \ [4 ΄ 5 > ‘4 

μὲν ὠρισμέενην SOOUSVY, δὴ OS χαι ὡρισμένην οὐχ ξεσομξνῶν τῷ υὴ απει- ὃ 

\ \ ‘ v 5 Q_\ \ ε ΄ τ ¢ tw 

pov" προς γὰρ TO απξιρὴν ἀντιτιθεὶς το ὡρισμένην ειπεν ριςεται γάρ 9 

2 v Ser ral > v Ω͂ Ἐν ὠὰ ΜΝ τ 
χρόνης. OY οὐχ ἔστιν ἔχαστον, ὕπο τοὺ χρόνου, εν ὦ 

\ 

x , 

ἔστι, καὶ ἀναιρεῖται 
>) ~ φ' 5 ’, o ἣν ΄ , ‘ 2 ~ Ύ ΄ 

αὐτοῦ ἣ ἀπειρία. οὕτως οὖν ὡρισμένος χαὶ ὃ τοῦ μὴ εἶναι χρόνος, ὅτι 
ΟΣ Ὁ, Ἁ »ν 2) 

35 μη απξιρος. 10 

A aL \ ao Ὁ / A ~ \ εν / ξ΄ 

Δυνατὸν 62 χαὶ οὕτως ὡρισμένον λέγειν τὸν τοῦ μὴ εἶναι χρόνον ὡς 

4 ἐπιζητήσαι c ὃ ἔσται (pr.) Ab: xat ἔσται DEc καὶ om. E οὐχ] χαὶ 

οὐχ Καὶ 6 οὐχέτι] 6 corr. E! : yap om. D ἐξ A: τῶν ἐξ DEb 

8 ἐχ AE“b: οὐχ ἐχ DE 9 τῶν ἄλλων AE*b: τὴν ἄλλην DE ὡσαύτως} corr. 

ex ὡς αὐτὸς EK? 10 ἔστι] seq. ras. 1 litt. E 11 χαὶ om. Ὁ 12 ἐστίν ὁ 

13 οὐχ ---λοιπῷ (p. 345,13) om. E: abberrat ¢ 17 τῆς Db: om. A 19. χρόνος 

Db: om. A 25 ἔχειν om. Ὁ 27 tH om. D 29 προστέϑειχε A 7 

om. D οὐχ ws Ab: ὡς οὐχ D 34 ἀπειρία Db: ἀπορία A 
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10 

15 

20 

Ζ Ἁ ν᾿ σ nae Ἁ “ ¥, » ‘ Ἁ ‘ ~ r 

μεμετρημένον TL ποσὸν ἔχοντα, ὥσπερ τὸν TOD εἶναι. ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν 1844 

ἁπλῶν σωμάτων φανερὸν τοῦτο: ὡρισμένος γὰρ 6 χρόνος ἑχάστου ἔσται 

τῶν xa)’ ἃ ἣ μεταβολὴ τῷ ὑποχειμένῳ γίνεται, εἴπερ ἐξ ἐναντίου χαὶ 

ὡρισμένου εἰς ἐναντίον χαὶ ὡρισμένον ἢ μεταβολή: χαὶ τὰ μεταξὺ γὰρ 
ἐναντία πώς ἐστιν’ ἐπὶ δὲ τῶν συνϑέτων, οἷον φυτῶν χαὶ ζῴων, τὰ μὲν 

ἐξ ὧν ἕχαστόν ἐστιν αὐτῶν ἁπλᾶ σώματα ταῦτα ὡρισμένον χρόνον ἔσται 

τε χαὶ οὐχ ἔσται διὰ τὴν εἰς τὰ ἐναντία ἐν μέρει μεταβολήν, αὐτὰ δὲ οὐ 
, \ ΄ PEC ? > > ‘ \ ? ΠΡ rg \ hos χεχώλυται μὲν πάλιν γενέσϑαι χατ᾽ εἶδος" οὐ yap τὸ χατ᾽ ἀριϑμὸν ταὐτὸν 

>, ate 2 τὰν νὰ , Ἢ Med C bya 46. 7 \ 2+ a us a ‘ οἷόν τε ἐν τοῖς τοιούτοις σώζεσϑαι, οὔτε ἀδύνατον τὰ ἐξ ὧν Fy τι μετὰ 

τὴν φϑορὰν αὐτοῦ πάλιν μεταβάλλοντα δέξασϑαι τὸ εἶδος ἐχεῖνο, ὥστε τὰ 
τοῦ ἵππου στοιχεῖα μετὰ τὴν τοῦ ἵππου φϑορὰν εἰς σφηχῶν στοιχεῖα με- 

ταβαλόντα χαὶ δεξάμενα τὸ τῶν σφηχῶν εἶδος πάλιν τούτου φϑειρομένου 
7, ἀμέσως ἣ Gt ἄλλων μέσων μεταβαλεῖν ἐπὶ τὰ τοῦ ἵππου στοϊχεῖα χαὶ 
δέχεσϑαι τὸ τοῦ ἵππου εἶδος. οὐ μὴν χαὶ ἐξ ἀνάγκης ἔσται ἐνεργείᾳ 

σ . ΄ ᾿Ν ~ rvs ~ bye ca ΄ τοῦτο πάλιν, ὥς φησιν Ἀλέξανδρος, τῷ δύνασϑαι ταῦτα, ἐξ ὧν ὁ ἵππος 

ἦν, ἄλλα τινὰ γενέσϑαι χαὶ μὴ πάλιν ἵππον. ἀΐδιον μέντοι εἶναί τι τῶν 
΄ Ν 7 \ 55 > v ΄ Rife 5 ὦ» 4 

τοιούτων ἀδύνατον τῷ δύνασϑαι τὰ ἐξ ὧν ἔστι Beene se a hb 
΄ S\ ~ , > >) 5 Ἁ υήποτε OF τῆς γενέσεως ἐπ᾽ ἄπειρον προϊούσης πὴν μὲν ohne THY αὐτὴν 

wm τὰ αὐτὰ πάλιν εἴδη ὃ τ ἀναγχαῖόν ἐστι, χαὶ τὸ σῶμα δέ, 
εἴπερ χαὶ αὐτὸ ἀίδιόν ἐστι: χαὶ τὰ προσεχῶς δὲ τοῖς συνϑέτοις εἴδεσιν 

ὑποχείμενα τέσσαρα στοιχεῖα οὐδὲν ϑαυμαστὸν τὰ αὐτὰ τῷ ἀριϑμῷ μέ- 

νοντα, οἷον πῦρ τοδὶ χαὶ ὕδωρ, xdv ἀλλοιοτέραν ἴσχῃ διάϑεσιν πρὸ τοῦ 
5 , ny , ε ΄ ᾿ Qs \ QZ εἰς τά ἐναντία μεταβάλλειν, πάλιν ὡσαύτως διατεϑέντα χαὶ συναρμοσϑέντα 

τῶν αὐτῶν εἰδῶν ζῴου 7, ED δεχτιχὰ γενέσϑαι" ὥστε ἀληϑὲς χαὶ ἐπὶ 
τῶν συνϑέτων εἰπεῖν μὴ μόνον τὸν τοῦ εἶναι χρόνων ὡρισμένον εἶναι, ἀλλὰ 

χαὶ τὸν τοῦ μὴ ξέναι: : τὰ μὲν στοιχεῖα χαὶ τῷ ἀριϑμῷ τὰ αὐτά, τὰ 
a. 

62 σύνϑετα τῷ εἴδει Pye Sims ene φαίνοιτο. 

15 

: 20 

os 
ri) 

30 

§ 

40 

p. 282023 “Kotw δὴ ἐφ᾽ ᾧ E ἀγένητον ἕως τοῦ χαὶ τὸ ἄφϑαρ- 1540 
\ 

tov, ἐφ᾽ ᾧ H, πρὸς to φϑαρτόν ἐφ᾽ ᾧ Θ. ; t » TP φύασρ ; ΐ 

Προϑέμενος δεῖξαι, ὅτι χαὶ τὸ ἀγένητον ἀΐδιόν ἐστι χαὶ τὸ ἄφϑαρτον 
ἀίδιον, οὐχ ἄλλως φησὶ τοῦτο δείκνυσθαι, εἰ μὴ ἀνταχολουϑοῦντα ἀλλήλοις 
δειχϑῇ τό τε ἀγένητον καὶ τὸ ἄφϑαρτον, τοῦτο δὲ δείχνυσϑαι, ἐὰν δειχϑῇ, 

ὅτι τὸ γενητὸν χαὶ τὸ oe avtaxohovvodaty ἀλλήλοις. δείξας οὖν 
ὶ τοῦτο χαὶ προσχρώμενος αὐτῷ ἐφεξῆς δείχνυσιν, ὅτι χαὶ τὸ ἀγένητον χαὶ 

) ἃ A: οὗ Ὦ: quod b τῷ ὑποχειμένῳ D: τῶν ὑποχειμένων A: in subiecto b 

φι 

4 ὡρισμένου Db: ὡρισμένων A 6 σώματα Db: om. A 10 μεταβάλλοντα Db: 

μεταβαλόντα A 11. 12 μεταβαλόντα Ab: μεταβάλλοντα D 12 τούτου] τὸ 

τοῦ Ὁ 15 μεταβάλλειν Ὁ 19 τὰ αὐτὰ πάλιν] πα post lac. 7 litt. Ὁ 

τὰ αὐτὰ Ab: τῷ αὐτῷ Ὁ τῷ om. D 23 μεταβαλλεῖν A 26 τὰ (tert.) 2] 

om. A 27 φαίνοιτο A: videatur b: φαίνεται D 31 οὐχ ἄλλως CDb: 

χαλῶς A 
οὐ 
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τὸ ἄφϑαρτον ἀνταχολουϑεῖ ἀλλήλοις. χαὶ δείχνυσιν αὐτὸ διὰ χαϑολιχοῦ 154» 
ϑεωρήματος τοιούτου: ἐὰν δύο ὅροι ληφϑῶσιν οὕτως ἔχοντες πρὸς ἀλλή- 10 

λους ὡς τὰ ἀντιφατικῶς ἀλλήλοις es ae ὥστε ἄμφω μὲν ἀδύνατον 

τῷ αὐτῷ ὑπάρχειν, παντὶ GE τῷ λαμβανομένῳ ἐξ ἀνάγχης ϑάτερον ὑπάρ- 
5 χειν, ὡς ἔχει τὸ γενητὸν χαὶ ἀγένητον: χἄἂν γὰρ μὴ ἀντιφατιχῶς ἀντίχειται 15 

ταῦτα, διότι χαὶ τὸ ἀγένητον gare σεν τς ἀλλ᾿ οὖν οὕτως ἔχει ὡς 

ἄμφω μὲν μηδενὶ ὑπάρχειν: ἀδύνατον γὰρ τὸ αὐτὸ ἔπ ον εἶναι χαὶ ἀγέ- 

ἘΝ: παντὶ δὲ τῷ Supe sal ἀνάγκη ϑάτερον ὑπάρχειν: 7 γὰρ γενητὸν ἣ 
Ἱένητον ἀνάγχη εἶναι πᾶν τὸ ὄν" aes δὲ χαὶ ἄλλοι δύο ὅροι ὁμοίως 20 

= 10 oe ἔχοντες, τὸ φϑαρτὸν χαὶ τὸ ἄφϑαρτον: καὶ γὰρ ταῦτα οὐδενὶ 

μὲν Hs is παντὶ δὲ ϑάτερον: τῶν δὲ ὕστερον ληφϑέντων ate- 
. , ~ , 5» . ’ ~ 

ἑτέρῳ τῶν προτέρων, χαὶ ὃ λοιπὸς ἀχολουϑήσει τῷ 
δι ~ ow Vv \ - ~ ine. δειξε & τοῦτο οὕτως ἔχον χαὶ ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν []ροτέρων 2% 

) ~ Qs \ > Ξ Ν ΟΣ ΑΙ ~ > Sey 5 ~ \ ~ 

Αναλυτιχῶν, δείχνυσι 68 αὐτὸ διὰ τῆς Els ἀδύνατον ἀπαγωγῆς χαὶ νῦν 
δ a ,ὔ “Ἂν, " C Ay oO Jf { x > ΓΝ \ 4. 

15 ἐπὶ στοιχείων διὰ τὸ καϑολικὴν οὕτως γενέσϑαι τὴν ἀπόδειξιν χαὶ τίϑησι 
\ \ ‘ δ το \ >\ γ ᾿ \ \ »ἤ \ >\ τὸ μὲν Εἰ ἀγένητον, τὸ δὲ Z γενητόν, χαὶ τὸ μὲν Η ἄφϑαρτον, τὸ ὃξ 8 

a. 

met οὖν ἐδείχη ἀχολουϑοῦντα ἀλλήλοις τὸ γενητὸν χαὶ τὸ 30 ee 
ens 4 φϑαρτύν. 
φϑαρτόν, τουτέστι τὸ Z χαὶ τὸ O, πῆς ὅτι ἀνταχολουϑοῦσιν ἀλλήλοις 
χαὶ τὰ λειπόμενα, καὶ τῷ αὐτῷ ὑπάρξει τὸ [ἡ χαὶ τὸ H, ταὐτὸν GE εἰπεῖν 

20 χαὶ τὸ ἀγένητον χαὶ τὸ ἄφϑαρτον. εἰ γὰρ μὴ ἀχολουϑεῖ τῷ H τὸ Kb, 

τουτέστι τῷ er τὸ ἀγένητον, ἀνάγχη τὸ 2 τῷ H ἀχολουϑεῖν- παντὶ 3 

yap τὸ EH τὸ Z eve WE eh ἀχολουϑήσει ἄρα τῷ ἀφϑάρτῳ τὸ 

ενητόν. ἀλλὰ τὸ Z uot τὸ Θ, ταὐτὸν δὲ εἰπεῖν τὸ γενητὸν χαὶ ΠΣ 
i 3 | i ‘ ‘ 1 

ἐδείχϑη ἀχολουϑοῦντα ἀλλήλοις" ὥστε χαὶ τῷ Η, τουτέστι τῷ ἀφϑάρτῳ, 

25 τὸ Θ τὸ φϑαρτὸν ἀχολουϑήσει, ὅπερ 

ἄλληλα τὸ Η χαὶ τὸ Θ, ὡς 

Ὡυ 
, σ v 

LOUVOLTOY * on ἔχειτο γὰρ OLTWS ξχξιν 10) 

πρὸς a ηδενὶ ἄμφω ὑπάρχειν: ἀλλὰ μὴν 
\ \ \ » δῷ 7 Ἁ \ 

χαὶ τὸ φϑαρτὸν χαὶ ἄφϑαρτον οὕτως ἔχει πρὸς ἄλληλα: ἀδύνατον γὰρ τὸ Ox ἀξ 

αὐτὸ φϑαρτὸν dua χαὶ ἄφϑαρτον εἶναι. εἰ οὖν ὑποϑεμένων ἡμῶν μὴ 

ἀχολουϑεῖν τὸ Εἰ τῷ H, τουτέστι τὸ ἀγένητον τῷ ἀφϑάρτῳ, ἀδύνατόν τι 
΄ », a~ 7 g 

30 συνέβη τὸ τὸ αὐτὸ φϑαρτόν te ἅμα xat ἄφϑαρτον εἶναι, δῆλον, ὅτι ἀδύ- 45 
᾿] 

=) 

\ 

YATOY TO Seales έν: ἀχολουϑεῖ ἄρα τῷ Η τὸ 5 
- ee es κι ε. 

τουτέστι τῷ ἀφϑάρτῳ 1594 
Ἂ . 4 EAS ar A 5» ‘ > , \ ~ al \ 5» . ΚΣ 

τὸ ἀγένητον. διὰ δὲ τὴν αὐτὴν ἀνάγχην χαὶ τῷ Εἰ τὸ Η ἀχολουϑήσει, 
΄ - > ΄ \ v > \ \ x ΄ \ 

τουτέστι TH ἀγενήτῳ τὸ ἄφθαρτον: ef yap μὴ τοῦτο, τὸ Θ, τουτέστι τὸ 

φϑαρτόν: ἀνάγκη γὰρ ϑάτερον: τῷ δὲ Θ τὸ Ζ τ. ἀχολουϑοῦν, τουτ- 
/ ~ 4 Ἁ 

35 ἔστι τῷ φϑαρτῷ τὸ γενητόν: xal τὸ E ἄρα χαὶ τὸ Z ἀχολουϑήσει, καὶ ὅ 
" 

6 ἔχει ACb: ἔχειν Ὁ 7 αὐτὸ Db: αὐτὸν A 8 ϑάτερον Ab: ϑάτερον αὐτῶν Ὁ 

11 ὑπάρχει Db: ὑπάρχειν A 12 ser. ἀχολουϑῇὴ 13 ἔδειξε] hine rursus inc. E: ex ὁ 

rursus discrepantiam scripturae enotavi δευτέρῳ] cap. 22 15 τῶν στοιχείων c 

τὸ] corr. ex τὴν E*? οὕτω CD γίνεσθαι ς 18 ἀντακολουϑήσει A 19 τὸ αὐτὸ 

A, sed corr. 20 τῷ] τὸ E 25 τὸ (alt.) om. ὁ ὑπέχειτο Ab: ὑπέϑηχε D: ὑπέϑετο 

Ee 27 τὸ (pr.) A: om. DEc yap om. E: ἄρα E°e 28 φϑαρτὸν εἶναι A 

elvat om. A 30 τὸ αὐτὸ A: corr. ex αὐτὸ D: ταὐτὸ Ec 32 ἀγένητον AE*b: γενητόν 

DE αὐτὴν] bis E, sed corr. 35 χαὶ τὸ E ἄρα Ab: τῷ E ἄρα DE?: καὶ τῷ EK 

ἄρα E: τῷ ἄρα Ε ec zat (alt.) AE: om. Db τὸ (tert.) ADE?: τῷ Eb 
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ἔσται τὸ αὐτὸ ἅμα γενητὸν χαὶ ἀγένητον ὅπερ ἀδύνατον: ἀχολουϑεῖ ἄρα 15» 
χαὶ τῷ ἀγενήτῳ τὸ ἄφ φϑαρτον. ὥστε χαὶ ἑκατέρῳ αὐτῶν τὸ ἀΐδιον: τὸ 
Ἰὰρ ἀγένητον dua χαὶ ἄφϑαρτον ὃν δῆλον ὅτι ἀΐδιόν ἐστι μήτε ἀρχὴν 

exo» τοῦ εἶναι, εἴπερ ἀγένητον; pare τέλος, pace ἄφϑαρτον. εἰ οὖν τὸ 10 

5 μὲν γενητὸν χαὶ φϑαρτὸν ἐν μέρει χρόνου τὸ εἶναι ἔχοντα οὐχ ἀίδια, οὔτε 
seve τι ἄφϑαρτον εἶναι δυνατὸν οὔτε ἀγένητον φϑαρτόν, ἵνα μὴ τὸ 
αὐτὸ ἀΐδιόν τε ἅμα χαὶ οὐχ ἀΐδιον ἧ. χαὶ οὕτως διὰ μέσου τοῦ ἀιδίου 
τὴν ὅλην ἀπόδειξιν προήγαγε τοῦ μήτε ἀγένητόν τι φϑαρτὸν εἶναι μήτε 15 

γενητὸν ἄφϑαρτον, ὅπερ ἐπὶ μὲν τοῦ οὐρανοῦ φυσιχῶς πρότερον ἀπέδειξεν, 
10 ὅτε ἀγένητον αὐτὸν ἐδείχνυ χαὶ ἄφϑαρτον éx τοῦ μηδὲν ἔχειν ἐναντίον, 

γῦν ὃὲ χαϑόλου mpoopahess) σχοπεῖν ὡς τῆς χαϑολιχῆς ἀποδείξεως τοῦ 

μήτε ἀγένητόν τι φϑαρτὸν εἶναι μήτε γενητὸν ἄφϑαρτον χαὶ τῷ οὐρανῷ 30 

ἐφαρμυοττούσης. 

ν. 388.4 Τὸ δὲ φάναι μηδὲν χωλύειν ἕως τοῦ τὸ δὲ πῇ ἄπειρον 

15 οὔτε ἄπειρον οὔτε ὡρισμένον. 

Δείξας ἀνταχολουϑοῦντα ἀλλήλοις τό τε γενητὸν χαὶ τὸ φϑαρτὸν χαὶ 

αὖ πάλιν τὸ ἀγένητον χαὶ τὸ ἄφϑαρτον, χαὶ ὅτι χαὶ τὸ ἄφϑαρτον ἀίδιον 

ὃν οὐ δύναται γενητὸν εἶναι χαὶ τὸ ἀγένητον αὖ πάλιν ἀΐδιον ὄν, εἴπερ 80 

χαὶ ἄφϑαρτον, οὐ δύναται φϑαρτὸν εἶναι, ὑπαντᾷ λοιπὸν πρὸς τοὺς νομί- 

90 ζοντας μηδὲν χωλύειν γενητόν τι ἅμα χαὶ ἄφϑαρτον τὸ αὐτὸ λέγειν, ὡς ὃ 
Πλάτων χατὰ τὸ φαινόμενον χαὶ γεγονέναι σαφῶς λέγων τὸν χύσμον ὑπὸ 

τοῦ δημιουργοῦ zat μὴ ἄν ποτε λυϑῆναι: “τὸ γὰρ καλῶς ἅρμοσϑέν, φησί, 85 
\ v ν᾿ ΄ 2QG/ “- 7) Ἃ Sees, σ \ , σ 

χαὶ ἔχον εὖ λύειν ἐϑέλειν xaxod-” ἣ ἀγένητον ἅμα καὶ φϑαρτόν, ὅπερ 
5Φ ἃ i X f > ) ΘᾺ .5.4 ΄ \ x ΄ ~ 

οὐδεὶς μὲν φαίνεται λέγων, GAN 6 ᾿Αριστοτέλης κατὰ τὴν χοινωνίαν τοῦ 

τῷ qn λόγου χαὶ ταύτην τοῖς ἐλέγχοις ὑπέβαλε τὴν ὑπόϑεσιν" ὁ δὲ ᾿Αλέξανδρος 

χαὶ αὐτὴν &% συλλογισμοῦ τῷ Πλάτωνι ἐπάγει" “τῷ γὰρ τὸ γενητόν, yy 40 
΄ \ \ aa e \ > 2) ‘ 

ol, σηθσρεαν λέγοντι χαὶ τὸ ἀγένητον φϑαρτὸν ἀκολουϑεῖ λέγειν. χαὶ 
-" 

πρῶτον ἐπιφέρει τοῖς ταῦτα λέγουσι τὸ ἀναιρεῖν τι τῶν δεδομένων. χαὶ 

in, ὅτι ἄτοπον τὸ τὰ δεδομένα ἀναιρεῖν, πρόδηλον: τί δὲ γα τοῦτό ἐστιν, 

30 0 

3 
, ΄ 

p 
. i) , > δεδομένον xal ἀποδεδειγμένον ἀναιροῦσιν of ταῦτα λέγοντες: ὁ ᾿Αλέξαν- 45 

ὃ ἐστι] seq. ras. 1 litt. E 5 γενητὸν AE*b: ἀγένητον DE φϑαρτὸν AE*: ἄφϑαρ- 

τον DEb (sed fort. scr. τὸ μὲν ἀγένητον καὶ ἄφϑαρτον ἀίδια, τὸ δὲ γενητὸν χαὶ φϑαρτὸν 

ἐν χτλ.) 6. 7 τῷ αὐτῷ E: corr. E? 7 post ἡ del. zat οὐχ ἀίδιον E! 
8 τι AE*b: tt ἢ DE 10 ὅτε Ὁ: ὅτι AEb μηδὲν] μὴ δὲ Α 11 προὐβάλ- 

heto D σχοπεῖ E: corr. E? ws b: in lac. 16 litt. E?: χαϑόλου ὡς A: om. Ὁ 

12 tom. Ὁ 14 δὲ (pr.)] δὴ ¢ 15 οὔτ᾽ c ob} ς 10. 11 χαὶ ad — 

pr. ie (17) om. D 17 καὶ (tert.) om. Ebe 19 λοιπὸν] corr. ex πάλιν E! 

20 τι] te 22 φησί] Tim. 41 b 23 χαχοῦ] xaxod εἶναι A 26 τὸ om. 

ot Ἐς a8 27 φησίν om. A 27 ἀγένητον Ab: ἄφϑαρτον DE 28 λέγουσι] 
υ 

comp. A mut. in λέγειν 29 γάρ om. A 30 λέγοντες] comp. corr. ex hy A 



10 

τῷ σι 

30 

SIMPLICII IN L. DE CAELO I 12 [Arist. p. 28344] 347 

ὃρός φησι τὸ ἀνταχολουϑεῖν ἀλλήλοις τό te γενητὸν καὶ τὸ φϑαρτὸν χαὶ 158: 
τὸ ἀγένητον χαὶ τὸ | ἄφϑαρτον: ταῦτα γὰρ ἤδη δεδειγμένα ἀναιρεῖται | al i it f 
ὑπὸ τῶν ery ἄφϑαρτον ἡ ἰγένητον φϑαρτὸν λεγόντων. ὑπώπτευσε δὲ 

χαὶ αὐτὸς ἐν τοῖς ἐφεξῆς ἄλλα τινὰ τὰ ἀναιρούμενα λέγειν τὸν ᾿Δριστοτέ- 
λην, ἐν οἷς φησιν’ ἣ γὰρ ἄπειρον ἣ ποσόν τινα ὡρισμένον χρόνον 5 

δύναται ἅπαντα ποιεῖν ἣ πάσχειν. χαὶ μάτην τὸν γὰρ αἰτιολογιχὸν | | \ ἱ 

σύνδεσμον 6 ᾿Αλέξανδρος ἀφαιρεῖται σαφῶς συνάπτοντα τὸ ἀναιρούμενον 
>I \ Ss /> δεδομένον ὑπὸ τῶν οὕτω λεγόντων. εἰ yap δέδοται χαὶ yor όγηται περὶ 2 

- \ ‘ X τῶν ἐν χρόνῳ ποιούντων 7 πασχόντων (τὰ Ἰὰρ ὑπὲρ χρόνον ἐχτὸς ἂν εἴη 10 
τοῦ λόγου), ὅτι 7 ἐν ἀπείρῳ χρόνῳ ποιεῖ ἣ πάσχει ἣ ἐν πε περασμένῳ" 
Ἐς ΄ Ε. \ 5 = a a“ ” = © ἐν ὡρισμένῳ μὲν γὰρ ὁπωσοῦν χρόνῳ δεῖ ποιεῖν ἣ πάσχειν ἣ εἶναι ἢ μὴ 

, ΄ 5 , % 

εἶναι, ὡρισμένος δὲ χρόνος ἐστὶ χυρίως μὲν ὁ ἀρχὴν χαὶ πέρας ἔχων, 
μ᾿ ἤδη δὲ καὶ 6 ἄπειρος ὥρισται τῇ νοήσει χαὶ τῷ ἀεί, ὡς δέ φησιν ᾿Αλέ- 15 

Exvopos, χαὶ τῷ μηδὲν εἶ ὃς αὐτοῦ οὐ χρὴ δὲ πειρῶν τὸν ἐνε ανὸρος, χαὶ τῷ μηδὲν εἶναι ἐχτὸς αὐτοῦ. οὐ χρὴ Ge ἄπειρον τὸν ἐνερ- 
, » Vv , 

γείᾳ ἄπειρον ὄντα λαμβάνειν, Qu ὧν 

ἄ 
\ \ ~pate) e \ > ΄ vv 

λλὰ τὸν ἐπ᾽ ἄπειρον: ὁ yap ἐνεργείᾳ ἄπει- 
΄ > Μ ANN} Φ \ Sy SYS) ΄ C ΄ 

ρος χρόνος οὐχ ἔστιν, ἀλλ᾿ ὃ κατὰ τὸ ἐπ᾽ ἄπειρον προιέναι ϑεωρούμενος. 
τοῦτον οὖν εἶπε τὸν ἄπειρον ὃ EPS, οὗ οὐχ ἔστι πλείων" 2 

- 3; Ὦ» , > 
τοῦ γὰρ ἐπ ἄπειρον ΠΡ τον χρόνου οὐχ ἔστιν ἄλλος πλείων, ἐπειδὴ 6 

xa ἐνέργειαν ἄπειρος οὐχ ἔστιν οὐδὲ ὅλως τὸ τοιοῦτον ἄπειρον, ὡς ἐν 
- : ΕῚ v 

τῷ [ τῆς Φυσιχῆς dupodsews δέδειχται: τοῦ δὲ ἐπ Te, προιόντος, 
Ἃ ὌΣ , ~ χἂν det, ἔστι τις ἐχτὸς τοῦ λαυβανομένου, ἀλλὰ xal οὗτος μέρος ἐστὶν 5 

αὐτοῦ, χαὶ τοῦ ye ὅλου τούτου οὐδὲν ἔστιν ἐχτός, ὥσπερ οὐδὲ πλείων 
v ~ » » ε 

ἔστι τις αὐτοῦ: χαὶ οὗτός ἐστιν ὃ ἄπειρος χρόνος ὁ ἐπ᾽ ἄπειρον ὡρισμένος 
\ 2 N ~ > ΄ \ ~ \ x. ΄ > Ὁ \ 7 ~ 

χαὶ αὐτὸς τῷ ἀνεχλείπτῳ χαὶ τῷ μὴ εἶναι πλείονα αὐτοῦ. τὸ δὲ γε πῇ 
\ ἄπειρον, οἷόν ἐστι TO γενητὸν on ἄφρϑαρτον δὲ ἣ τὸ ἀγένητον φϑαρτόν, 30 : 

οὐδαμῶς ὡρισμένον ἐστὶν οὔτε ὡς ἀρχὴν χαὶ πέρας ἔχον, ὡς τὸ πεπε- 

sy οὔτε TH μηδὲν αὐτοῦ π ies εἶναι, ὡς τὸ ἄπειρον: ἑχατέρου 

yap ἔστιν ἐχτὸς καὶ πλείων ὙΠ οὐ μέντοι ἐφ᾽ ἑχάτερα, ἀλλὰ τοῦ μὲν 

γενητοῦ χαὶ ἀφϑάρτου πρὸ τοῦ εἶναι, τοῦ δὲ a ΕἸ ἤρου χαὶ φϑαρτοῦ μετὰ 

τὸ εἶναι. “ἅμα δέ, φησὶν ὁ ᾿Αλέξανδρος, χαὶ ἔνστασίν τινα λύει δυναμέ- 35 
vay Pelee πρὸς τὴν τοῦ γενητοῦ xat φϑαρτοῦ γεγενημένην ἀχολουϑίαν. 

εἰ γάρ, ὅτι ὡρισμένος ἀμφοῖν ὃ τοῦ τε εἶναι χαὶ τοῦ μὴ εἶναι, διὰ 

τοῦτο ἀλλήλοις ἀχολουϑοῦσιν, εἰ τοῦ μὲν γενητοῦ χαὶ ἀφϑάρτου τὸ μὲν μὴ 

1 τὸ (tert.) om. ὁ 1. 2 χαὶ τὸ ἀγένητον χαὶ τὸ ἄφϑαρτον ACb: om. DE 2 τὸ 

ἄφϑαρτον AC: ἄφϑαρτον c 3 ὑπώπτευσε] -ὦ- e corr. Ἐ3 4 αὐτὸς AE?: αὐτοὺς 

DEb 

11 

τὰ] bis Ὁ 4. 5 ᾿Δριστοτέλη E: corr. E? 6 ποιεῖν] ἢ ποιεῖν E% 

μὲν γὰρ Ab: yap DE: μὲν c ὁποσοῦν DE: corr. D! 12 χυρίως μὲν Ab: 

μὲν χυρίως DEc 17 πλείων Ὁ: πλεῖον AE 18 πλείων om. Ὁ 20 Φυσιχῆς]) 

cap. ὃ 21 ἔστι] seq. ras. 1 litt. E 22 πλείων C: πλέων A: πλέον DEc 

23 ug] tt be ἄπειρον] ἄπειρος E: corr. E? 25 ἀγένητον φϑαρτόν DEb: ἀγένητον 

μὲν φϑαρτὸν δέ AE%c 20 ἐστὶ E deinde del. τὸ γενητὸν μὲν ἄφϑαρτον δὲ E! 

28 πλείων] -wy e corr. E! 29 τοῦ δὲ --- εἶναι (30) om. A 30 6 om. A 

λύει D: λύειν AE 30. 31 δυναμένην AE“b: δυνάμενον DE 31 φϑαρτοῦ) ἀφϑάρ- ' i ' Ἷ Hy > 

του A 32 6 om. A τοῦ μὴ] μὴ A 
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εἶναι ὥρισται χατὰ Thy ἀρχήν, τὸ δὲ εἶναι χατὰ τὸ πέρας, τοῦ GE ἀγενή: 155b 
τοῦ χαὶ φϑαρτοῦ τὸ ἀνάπαλιν, οὐχ ἀνάγχη τὰ ὡρισμένον ἔχοντα χρόνον 41 
ἀχολουϑεῖν ἀλλήλοις. ταύτην οὖν, φησί, λύει τὴν ἔνστασιν διὰ τοῦ δεῖν 
μὲν τὸ ποιοῦν ἢ πάσχον χαὶ τὸ ὃν ἢ μὴ ὃν ἐν ὡρισμένῳ χρόνῳ ταῦτα 

5 ἔχειν, τὸ δὲ πῇ ἄπειρον μηδαμῶς ὡρίσϑαι μήτε ὡς ἑχατέρωϑεν πεπερασ- 45 

μένον μήτε ὡς τὸ ἀνέχλειπτον. | 

Ρ. 988411 "Ett τ ( μᾶλλον ἐπὶ τῷδε τῷ σημείῳ ἕως τοῦ ὥστε ἂν 150: 
ὑπάρχειν Daye ν, ἃ δύνανται, τὰ ἀντιχείμενα ἅμα ὑπάρξει. 

Δείξας, ὅτι ὃ λέγων γενητόν τι mene aes ἢ ἀγένητον φθαρτὸν ἀναιρεῖ ὃ 

10 a - τῶν χειμένων χαὶ δεδομένων τὸ τὰ ἐν χρύνῳ ποιοῦντα ἢ πάσχοντα 

a2 me < Q. τὶ [0] Ὁ ἘΞ cS 
7 Lane, xpavep Ὁ ποιεῖν ἢ πάσχειν 7 εἶναι ἢ μὴ 

} 

8 Ὁ, 
Φῶ' ὧὦν“ἤ 

οὔτε ἐν ἀτδίρι χρόνῳ οὔτε ἐν πεπερασμένῳ τὸ εἶναι ἔχουσιν ἣ 10 

“ μὴ εἶναι: τοῦτο οὖν δείξας χαὶ Gt ἄλλου δείχνυσιν ἐπιχειρήματος, ὅτι 
15 of οὕτως λέγοντες ἀναιροῦσί τι τῶν ὡμολογημένων τὸ ἀδύνατον εἶναι τὸ 

αὐτὸ ἅμα εἶναί te χαὶ μὴ εἶναι: χαὶ γὰρ ὡμολόγηται μέν, ὅτι ἀδύνατόν 
ἐστι τοῦτο, συμβαίνει ὃὲ αὐτοῖς τὸ ἀδύνατον, εἴπερ ἀγένητόν τι ὑποϑέμε- 15 
vol, τουτέστιν ἀεὶ ὃν πρότερον, ἐφϑάρϑαι ποτὲ λέγουσιν: ἀπείρων γὰρ Gv- 
των νῦν ἐν τῷ ἀπείρῳ χρόνῳ, ἐν ᾧ πρότερον ἔστι τὸ ἀγένητον, ἣ ἐν 

90 πᾶσιν ὁμοίως τοῖς νῦν δύναμιν ἔχει τοῦ τον ἢ ἢ ἔν τινι ἀφωρισβενῶν 
ἀλλὰ τοῦτο προδήλως ἄτοπον" τί 0 ἂν εἴη αἴτιον τοῦ μᾶλλον ἐν τῷδε 20 

τῷ νῦν ἢ ἐν τῷδε φϑαρῆναι τὸ τὸν ἄπειρον πρὸ τοῦ χρόνον ὑὕφεστώς: 
διὸ ual ὃ ᾿Αριστοτέλης ἐνδειξάμενος αὐτὸ διὰ τοῦ τί μᾶλλον ἐπὶ τῷδε 

- ΄ “ἘΠ᾿ Ἢ ΄ > (5 Ged > δ΄ “Ὁ ~ 
τῷ σημείῳ ἀεὶ ὃν πρότερον ἐφϑάρη ἐπὶ τὸ ἕτερον μετῆλθε τμῆμα 

> 

25 TO EY =| Qe ὁμοίως τοῖς νῦν δύναμιν ἔχειν τοῦ φϑαρῆναι. εἴπερ μηδὲν % 
υδλλον ἐν τῷδε ἣ ἐν τῷδε. ἀπείρων δὲ ὄντων τῶν νῦν ἄπειρον χρόνον 
τὸν πρὸ τοῦ, ἐν ᾧ ἦν; τὸ ἃ ἰγένητον δύναμιν εἶχε τοῦ ἐφϑάρϑαι χαὶ μὴ 

~ 1 , 

εἶναι: ἅμα οὖν τῷ εἶναι ἐνεργείᾳ δύναμιν ἕξει τοῦ μὴ εἶναι τὸ ἀγένητον 
SS C να Ὁ, σ = ΔᾺ c ret ΟΝ ~ Me nan as \ aes Vv r viv φϑαρτὸν δέ, ὥστε, ἐὰν ὑπάρχειν ϑῶμεν, ἃ δύναται, τὸ ἀγένητον ἔσται 30 

ὃ ἡ 

80 μὴ ὄν: ἅμα ἄρα ὃν χαὶ μὴ ὃν ἔσται, ὅπερ ἀδύνατον. ὁμοίως δὲ χαὶ τὸ 

2 χαὶ Ab: om. DE 4 ἣ (pr.) A: ἢ τὸ DEe  (alt.)] ἣ τὸ ¢ 5 ἔχειν 

E*b: μὴ ἔχειν DE et μὴ 6 corr. A ὡς om. E: corr. E? 7 ὥστ᾽ éav ec 

ὥστε --- δύνανται (8) om. Ὁ 8 ἃ δύνανται A: ἃ δύναται E: ἀδύνατα c 11 πεπε- 

ρασμένῳ Ab: ἐν πεπερασμένῳ DEe 12 ἄφϑαρτον --- μὲν A: om. DE nat — δὲ (13) 

om. b 13 πεπερασμένῳ χρόνῳ A 15 ot] supraser. E? οὕτως ACE: οὕτω 
De tt AE*b: om, CDE ὡμολογημένων CE: corr. ex ὡμολογουμένων A: ὅμο- 

λογουμένων Ὁ 16 xat yap Ab: om. CDEc ὁμολόγηται E, sed corr. post 

μέν add. γάρ E*e 17. 18 ὑποθέμενοι AC: ὑποτιϑέμενοι DEc 19 ἐν ᾧ AE*b: 
om. DE 20 τοῦ φϑαρῆναι] suprascr. A* 21 αἴτιον] ἄτοπον Ὁ 22 χρόνον 

Db: χρόνου ACEe ὑφεστός E 23 αὐτὸ D: corr. ex αὐτῷ AE! 26 4 ἐν] 

7 A post νῦν ins. τὸν A* 28 τῷ A: tod DEe (Ὁ hie lac. hab.) τοῦ ADE: 

“at τοῦ Eve 29 dj dc ἀγένητον] corr. ex ἀγέννητον A? 
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‘ \ xn A wv ‘ ~ , 5 ~ 2 Ὁ" . 

γενητὸν μὴ ὃν τὸν ἄπειρον πρὸ τοῦ χρόνον οὐ μᾶλλον ἐν τῷδε ἡ τῷὸς 1568 
-- ~ 7 mt ~ ! 4314 5 ? > \ ¢ / Mo ‘ 

τῷ νῦν Sarai τὸς τοῦ γενέσϑαι, ἀλλ ἐν παντὶ ὁμοίως: ἐὰν οὖν χαὶ 
δύ Ὁ , 

τούτῳ τὰ ὄντι xaT ἐνερηξιαν; δύναμιν δὲ ἔχοντι τοῦ εἶναι, ὑπάρχειν 3 
> σ , 

ϑῶμεν, ὃ δύναται, ἔσται ἅμα μὴ ὃν τὸ αὐτὸ χαὶ ov, ὅπερ ὁμοίως ἀδύ- 
‘ 

vatov. εἰ ody τὸ μὲν ὑποϑέσϑαι ὑπάρχειν, ὃ δύναται. ψεῦδός ἐστι χαὶ ao 

οὐχ ἀδύνατον,. τὸ δὲ τὸ αὐτὸ ἅμα εἶναι χαὶ μὴ εἶναι ἣ μὴ εἶναι χαὶ εἶναι 
° , ! ~ f 5 5 Ἁ ‘ 5 7 ων ao 5, ~ 

οὐ μόνον ψεῦδός ἐστιν. ἀλλὰ χαὶ ἀδύνατον, δῆλον, ὅτι οὐ τῷ D ὑποϑέσϑαι 

ὑπάρχειν, ὃ δύναται, ψευδεῖ ὄντι xat οὐχ ἀδυνάτῳ ἠχολούϑησε τὸ ἀδύνα- 40 
> ~ o/ , ~ X v ~ , 

τον, ἀλλὰ τῷ δύναμιν ἔχειν τοῦ ἀντιχειμένου τὸν ἄπειρον πρὸ τοῦ χρόνον" 
> 10 τοῦτο οὖν ἀδύνατόν ἐστιν. ἀδύνατον οὖν εἶναί τι Ἰξγητὸν ἄφϑαρτον ἢ ἀγέ- 

» νητον φϑαρτόν, εἴπερ ἀνάγκη ταῦτα τὴν τοῦ ἀντιχειμένου δύναμιν ἔχειν 

ἐν ἀπείρῳ πρὸ τοῦ χρόνῳ. 45 
ar aed \ δ Ἁ > \ ra ~ oOo ΄ , Ἃ 

Οὗτος μὲν 6 τοῦ ὅλου λόγου σχοπός" ἐν δὲ τῇ λέξει τὸ 7] μὴ ον 
» > ΄ ΄ ἈΝ 7 ‘Pp ἊΝ tb Vie ΄ > rp 

απεῦθον ἐγένετο ὃ μὲν ᾿Αλέξανδρος | ἐλλιπῶς εἰρῃσϑαί φησιν" εἶναι 150» 

15 γὰρ τὸ ὅλον ἢ μὴ ὃν ἄπειρον χρόνον ἐγένετο. μήποτε δὲ τὸ ἄπει- 

ρον ἀντὶ τοῦ ἐπ᾽ ἄπειρον το τς ῥηϑὲν οὐδὲν ἐλλείπει. σημεῖα 

δὲ χαλεῖ τὰ ἐν οἷς ἐφϑάρη ἢ ἐγένετο, διότι τὸ μὲν φϑείρεσϑαι χαὶ τὸ γί- 5 

νεσϑαι ἐν χρόνῳ. τὸ δὲ ἐφϑάρϑαι χαὶ τὸ γεγονέναι ee χαὶ ἐν τῷ 

νῦν, ὡς ἐν τῇ Φυσιχῇ ἀχροάσει δέδειχται. συντόμως δὲ τὸ ἐπιχείρημα 
> Ly 

20 Vets ὃ ᾿Αριστοτέλης χαὶ πανταχοῦ τὰ δύο ee TO TS AY 

φϑαρτὸν δὲ χαὶ τὸ γενητὸν SipUE pny τ-- ἐνεποίησεν ἐν τῷ δύνα- 

νητον μὲν 

ται ἄρα μὴ εἶναι ἄπειρον χρόνον μὴ προσϑεὶς τὸ “χαὶ εἶναι, ὅπερ 10 

ἐπὶ τοῦ γενητοῦ μὲν ἀφϑάρτου δὲ ἀληϑεύει. ὡς φανερὸν δὲ αὐτὸ χαὶ 

ἀπὸ τοῦ ἑτέρου συννοούμενον διὰ συντομίαν παρῆχεν. 

y a ’ ~ ΄ ΄ ς 

95 p.288a17 "Ett δὲ καὶ τοῦτο ὁμοίως ἐν παντὶ σημείῳ ὑπάρξει tb 
Ἢ σ “Ὁ > \ Q/9 a a7 ~ 

ἕως τοῦ ἀλλὰ δέδειχται, ὅτι ἀδύνατον τοῦτο. 

“Ὁ ᾿Αλέξανδρος “σαφέστερον ἂν ἦν, φησίν, εἰρημένον τοῦτο, εἰ ἀντὶ 

τούτου ἔχειτο ὁμοίως γὰρ τοῦτο ἐν παντὶ χρόνῳ ὑπάρξει. οὐ γὰρ 
~ 

νῦν, φησί, δείχνυσιν αὐτό, GAR ὡς ἑπόμενον τοῖς δεδειγμένοις λαμβάνει. 20 
= 

1 μὴ] τὸν ph E: τὸ μὴ E®e ὃν τὸν C: corr. ex ὃν τὸ A?: ὃν τῶν D: ὄντων E: ὃν 

ἐν Eve ἄπειρον AC: ἀπείρων DE: ἀπείρῳ ὁ deinde add. τῷ E7c χρόνον 

C: comp. A: χρόνου DE: χρόνῳ E*e οὐ AE*b: om. DE 2 τῷ E?: τοῦ C: 

om. ADE 4 χαὶ om. Ὁ 5 ἐστι] seq. ras. 1 litt. E 6 δὲ τὸ] δὲ A 

8 οὐχ om. D 9 τῷ] τὸ A 10 ἀδύνατον (pr.)] ras. 3 litt. E ἢ---κὁοιϑαρτὸν (11) 

Ab: om. DE 12 ἐν om. E 14 ἐλλειπῶς E φασιν E 16 ἐπιρηματιχῶς A 

yet 

17. 18 γίγνεσϑαι DE 19 ὡς} supraser. E! Φυσιχῇ) VI 6 ἐπιρημα A 

20 τὰ om. ὁ δύο} corr. ex ϑεῖα ἘΦ 21 γενητὸν μὲν Ac ἄφϑαρτον δὲ ¢ 

22 τὸν ἄπειρον ex Arist. ¢ aa eg Arist. codd. EL) 23 ὡς] καὶ Ὁ 24 συννού- 

μενον c 25 τοῦϑ᾽ ἅπαντι Ee 27 εἰ] supraser. E* 28 τούτου A: 

τοῦ ἔτι Dbe: τοῦ E: ὑπ τόδε ἔτι Ee? ἔχειτο τόδε Cc 29 τοῖς --- ἑπόμενον (p. 950,1) 

om. Ee 
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μήποτε δὲ ὡς ἑπόμενον μὲν εἴρηται τοῖς εἰρημένοις, ἄλλο δέ τι ἔτι μᾶλλον 156d 
ἄτοπον συνάγει τὸ μὴ μόνον ἅμα εἶναι χαὶ μὴ εἶναι ἔν τινι μέρει χρόνου, 
ἀλλὰ χαὶ ἐν παντὶ τῷ ἀπείρῳ χρόνῳ τοῦτο συμβαίνειν. ἐν παντὶ yap τοῦ 

ἀπείρου χρόνου νῦν δύναμιν ἔχει τοῦ εἶναι χαὶ μὴ εἶναι, τοῦ μὲν μετὰ 
ὃ τῆς δυνάμεως χαὶ τὴν ἐνέργειαν ἔχον, τοῦ δὲ μόνην τὴν δύναμιν: οὐδὲ 90 

΄ 

γὰρ μᾶλλον ἐν τῷδε τῷ νῦν ἣ τῷδε. ἐὰν οὖν ὑποτεϑῇ ὑπάρχειν αὐτῷ, 
- 

get τὸ εἶναι χαὶ μὴ εἶναι. 6 δὲ 
, 

a , , ~ 

ὃ δύναται. ἐν τῷ ἀπείρῳ χρόνῳ ἅμα 
΄ ~ Vv ~ 

ᾧ τὸν ἄπειρον χρόνον δύναμιν ἔχειν τοῦ εἶναι χαὶ 
ι . ‘ - 

π 
τ 

σ 
ξ - 

᾿Αριστοτέλης ἠρχέσϑη 
μὴ εἶναι: τούτῳ yap ἕπεται τὸ καὶ xat’ ἐνέργειαν εἶναι χαὶ μὴ εἶναι ἐν 80 

10 τῷ ἀπείρῳ χρόνῳ, ἐὰν ὃ δύναται ὑποϑώμεϑα ὑπάρχειν αὐτῷ. 

yy 983 ; ms > Nga Εὖ ἡ Ξόνα ec as ε ΔΕ ἘΣ τῆς ἐνερ" , ik 
p- «0 Wet coe TPOTEPOV Ἢ OUVAULS UTAPYEL τὴς νεργειας ems 

τοῦ ἄπειρον ἄρα χρόνον. 

Καὶ διὰ τούτου τοῦ ἐπιχειρήματος τὸ αὐτὸ Getxvoow, ὅτι, ἐὰν γενη- 
τόν τι ἄφϑαρτον ὑποτεϑῇ. ἀνάγχη αὐτὸ τὸν ἄπειρον χρόνον δύναμιν ἔχειν 

15 τοῦ εἶναι χαὶ μὴ εἶναι: τούτῳ δὲ ἕπεται τὸ τὸν ἄπειρον χρόνον ἅμα εἶναι 
χαὶ μὴ εἶναι, ὅπερ ὡς σαφὲς παρῆχε. δείχνυσι δέ, ὅτι τὸν ἄπειρον χρό- 40 
νην δήνει Vn A πον a %. rrr X εἶναι λ ‘ Ne 2uanvec ζ΄ 2 τ 

ny δύναμιν ἔχει τοῦ εἶναι χαὶ μὴ εἶναι, λαβὼν ὡς ἐναργές, ὅτι, ἐν οἷς 
v > ΄ Χ ~ ~ ~ x 

ἔστι τὸ δυνάμει χαὶ τὸ ἐνεργείᾳ ἐπὶ tod αὐτοῦ, οἷον tod εἶναι xal μὴ 

εἶναι, ἐν τούτοις προηγεῖται πάντως τὸ δυνάμει τοῦ ἐνεργείᾳ χαὶ ἢ τοι- 

20 αὔτη δύναμις τῆς ἐνεργείας. δυνάμει γὰρ τοῦτο λέγομεν, ὃ δύναται εἰς 45 
ἐνέργειαν ἀχϑῆναι. τὸ οὖν Teme χαὶ πρὸ τοῦ γενέσϑαι τὸν ἄπειρον 

ὃν τέως ἀγένητον ἦν" χαὶ γὰρ τοιοῦτόν τι σημαινόμενον [τα 
~ > ΄ ΄΄ᾷ v. >. \ W> 

τοῦ ἀγενήτου παρέϑετο: δύναμιν εἶχε tod γενέσϑαι. ἔχει δὲ χαὶ ἤδη γε- 
> “. ΄ Ἰονός: χαὶ γὰρ τὸ γεγονὸς δύναται εἶναι χαὶ γεγονέναι, ἀλλ᾽ οὐ προῦ πάρ- 

΄ ΄ ~ ae 5ΞΙ ΤΌΝ ay 7 - τῆς éveoyver PE Φ 5 =) ca RE 2 7 \ > 

29 χει TOTES ἢ οὐυνᾶμις τῆς ἐνεργείας. εςει GUY THY TOV εἰνᾶι οὐυναμῖν χαὶϊ EV or 

\ ~ > ΄ w ἣν , > C2 Vv x o ‘ 

TAYTL τῷ απειρῷ τῷ προ τοῦ γεν γέσϑαι χρονῳ, εν ῳ οὐπῷ {τ αμα 160 1 
> > \ ~ >. 7 εὖ \ ~ / , 

Οὐχ Ἣν χαὶ τοῦ ElLVAL OUVAULY εἰχε χαι τοῦ γενέσϑαι TEWS ἀγένη τον ὄν. 

Qt ie of ΄ v 

πάρξει GE ἢ δύναμις αὕτη καὶ γενομένῳ xat μηχέτι ὄντι ἀγενήτῳ, ἅπερ 
΄ς 

Cc. 

βραχέως ἡρμήνευσεν ᾿Αριστοτέλης διὰ το ξεν τ an ppayews TPU-QVevacy fe PLOTOTE Ὡς οια τοῦ ἅπαν Ta ὑπάρ Et TOY χρόνον. 
‘ 

80 χαὶ Ov ἀγέ ee TY χαὶ μὴ Ov ἀντὶ τοῦ ᾿ χαὶ ὃν μηχέτι ἀγένητον, ἀλλ᾽ 
vn Vv a7 ΄ 

ἤδη γενύμενον᾽- χαὶ οὕτως ἔχει τὴν δύναμιν ὡς τὸ ἄπειρον χρόνον γίνε- 

σϑαι δυνάμενον, εἴπερ χαὶ ὃν δύναται εἶναι χαὶ ἅμα δὲ τῷ μὴ εἶναι δύνα- 

μιν ἔχειν οὐ μόνον τοῦ μὴ εἶναι, ἀλλὰ χαὶ τοῦ εἶναι χαὶ τοῦ πρότερον 15 

1 ante μὲν del. δὲ A τι Ab: om. DEc 5 μόνον ¢ οὐδὲ ADb: οὐδὲν Ee 

7 ἅμα ἕξει Ab: ἕξει dua DEe 8 tov] tod D 9 zat (pr.) AD: om. Ebe 

11 εἵπερ E 12 ἄρα om. E 18 τοῦ (alt.)] te ¢ χαὶ (alt.)] ἢ Ὁ 20 ὃ] 

ὅτι A 21 τὸν] corr. ex tev E? 22 ὃν Db: ὃν AKc yap] yap καὶ A 
τι om. ἢ 23 παρέϑετο om. D δύναμιν DE: ὃ δύναμιν Ac 24. δύναται] 

δύναμιν A: supra add. ἔχει μετὰ τὸ A? 28 ὑπάρχει ὁ 29 ἑρμήνευσεν A 

ἅπανϑ᾽ ¢ 30 ὃν (pr.)] ὃν Ae ὃν] ὃν Ὁ ὃν (alt.)] corr. ex ὃν A: ὃν 

Ee ἦν ἀλλ C 31 οὕτως) ὅπερ E τὸ] τὸν Ας 32 ὃν] ὃν D 

τῷ] τὸ E oo ἔχει Ὁ 
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΄ > 

χαὶ τοῦ ὕστερον χαὶ ἁπλῶς τοῦ ἀεὶ εἶναι" τῷ γὰρ εἰς ἄπειρον μὴ ὄντι tts 1578 
σ ’ 

0 
Ἢ > v ~ \ ΄ \ > 

ἂν αἰτία εἴη tod tote μὲν γενέσϑαι χαὶ εἶναι, ὅτε λέγεται, οὐχὶ δὲ πρότε- 
ὌΝ δ v v ΄ Ὑ ~ > 

poy ἣ ὕστερον; ἄπειρον apn χρόνον δύναμιν Ἔχξι τοῦ εἰναι χαὶ μὴ εἶναι, 
τον 

ᾧ ἕπεται, ἐὰν εἰς ἐνέργειαν ἀχϑῇ, ὃ δύναται, τὸ ἄπειρον χρόνον χαὶ ε 
ἥν» σ v 

χαὶ μὴ εἶναι. ὅτι δὲ ἐπ᾽ ἄπειρον χρόνον τὴν δύναμιν ἔχει τοῦ εἶναι 
\ wv \ ~ \ » a~ Μ ΄ > > 

τὸν ἄπειρον TPO TOD χρόνον μὴ ὄν, ΛΩΝ εἰπερ μηδεμία ἀνάγχη ἐστὶ 
~ 

tod ἐν τῷδε γενέσϑαι τῷ χρόνῳ, ἀλλὰ μὴ πρότερον 7 ὕστερον. “᾿χαὶ τοῦτο 
\ 

wey Ext τοῦ γενητοῦ, φησὶν ᾿Αλέξανδρος, τὸ συμπέρασμα συνήγαγε; τὸ δὲ 95 
ι 

> p~ τε - ~ +p 77 ΄ Q7 ΄ \ , 

ἐφεξῆς ἐπὶ tod φϑαρτοῦ συνάξει. μήποτε δέ, ὡς χαὶ αὐτὸς φαίνεται 

συννοήσας. αὕτη μὲν ἣ δεῖξις ἐπ᾿ ἀμφοῖν ἁρμόττει. τὸ δὲ ἐφεξῆς ἐπ S5 ἢ με yj Stels ΕἸ αμφοιν ρμόττει. tO O€ ξφῴξζης ETL- 

χείρημα πρὸς ἄλλο τι βλέπει. ὡς γὰρ τὸ γενητὸν μὲν ἄφϑαρτον δὲ χαὶ 
πρὸ τοῦ γενέσϑαι μὴ ὃν εἶχε δύναμιν εἰς ἄπειρον τοῦ εἶναι, οὕτως τὸ 
5 ’ \ X ὯΝ [ὦ Ἃ a7 WV. ~ \ 

ἀγένητον μὲν φϑαρτὸν δὲ ἅμα ὃν δύναμιν ἔχει τοῦ μὴ εἶναι. 

Ἁ > 

»" 

90 

p. 283224 Φανερὸν δὲ χαὶ ἄλλως ἕως τοῦ χαὶ μὴ ἀεὶ ἄρα εἶναι. 80 

Tod ΠΠλάτωνος εἰπόντος ἐν Twat “τὸ μὲν δὴ δεϑὲν πᾶν λυτόν, τὸ 
wv \ ~ a + 3 ~) , ec 

d& χαλῶς ἁρμοσϑὲν χαὶ ἔχον εὖ λύειν ἐθέλειν χαχοῦ χαὶ πάλιν ὡς ἀπὸ 

a oa 
~ A ~ \ \ > ΄ © \ eC 5. 7 \ > > \ 

τοῦ δημιουργοῦ πρὸς τοὺς οὐρανίους ϑεοὺς “᾿ἀϑάνατοι μὲν οὐχ ἐστὲ 
πάμπαν, οὐ μὴν λυϑήσεσθϑξ γε οὐδὲ τεύξεσῦε ϑανάτου potpas” χατὰ τ 
φαινόμενον δοχεῖ λέγεσθαι, ὅτι λυτὸς χαὶ ϑνητὸς ὧν ὃ χόύόσμος τῇ ἑαυτοῦ 

7 A X\ σ 5 ΄ Ἁ Ν ~ ΜΡ ~ 5 

φύσει χαὶ φϑαρτὸς OUWS οὐ φϑείρεται. πρὸς τὸ TOLOUTOY οὖν TOU λόγου 
‘ 

φαινόμενον ἀντιλέγων ὃ ᾿Αριστοτέλης ᾿ φανερόν, φησίν, ὅτι ἀδύνατον 

o- 

‘ 

σ 

40 

poetry τι OV eae μὴ peaives ποτε. εἰ γὰρ τοῦτο, 45 

ἅμα χαὶ ἀεὶ ἔσται, τουτέστιν ἀΐδιον ἔσται, τὸ αὐτὸ χαὶ φϑαρτόν, χαὶ ἄμφω 

éviteheysta, τουτέστι χατ᾽ ἐνέρ sey ἄμφω, χαὶ οὐχὶ δυνάμει μόνον τὸ 157b 

25 φθαρτόν, αλλ ὥστε χαὶ ἀΐδιον εἶναι χαὶ Fe ae Dv, ὅπερ ἐναργῶς ἄτο- 

πον. τὸ μὲν γὰρ παρεὸν εἶναι τὸ ἀΐδιον οὕτως, ὡς πε φυχέναι μόνον. εἰ 

χαὶ ἄτοπον, διότι χρὴ τὸ πεφυχὸς εἰς ἐνέργειαν ἄγεσϑαί ποτε, ἀλλ᾽ ἐναρ- 5 

γέστερον τὸ ἄτοπον. ὅταν ἐνεργείᾳ ἄμφω ϑερη ται χαὶ yap δύναμιν 

μὲν ἔχειν τῶν ἀντιχειμένων τὸ αὐτὸ δυνατόν, ὅταν μὴ ἀιδίως ἔχῃ, τὸ 

1 ante ὕστερον ras. 4 litt. E 2 τοῦ τότε A: τοῦτο ὁτὲ D: τοῦ seq. lac. 3 litt. et 
éte ἘΠ: in lac. ins. to E? γίνεσϑαι A ὅτε] corr. ex ὁτὲ δὲ E? 4 ὃ] 6, τι 

Ec τὸ] τὸν ς χρόνον om. D 5 τὸ A: te DE: τὶ ς 6 μὴ] οὐχ ς 

7 τῷ χρόνῳ γενέσϑαι Ec τοῦτο] corr. ex τούτου E! 8 φησὶν ὁ ὁ συνήγα- 

γεν E: corr. E? alt. τὸ --- ἁρμόττει (10)] mg. E? 9 éxi—ovvater] τῷ ἀφϑάρτῳ 

συντάττει Ee ὡς om. Ee φαίνεται] δοχεῖ E%e 10 συνεννοῆσαι Ee 

ὅτι αὕτη Ee ἀπόδειξις ἀμφοῖν συμβαίνει Ἐς 11 τὸ] e corr. E: mut. in 

τῷ ἢ γεννητὸν A: corr. A? 12 μὴ om. Ec 14 ἄρα om. E 15 éy 

Τιμαίῳ εἰπόντος Ec Τιμαίῳ] 41 a—b δεϑὲν] corr. ex τεϑὲν KE? 11 ἐστὲ 

corr. ex ἔστι E? 18 λυϑήσεσϑέ] -έ e corr. E Yc τεύξεσϑαι E: corr. E? 

22 τι om. Ee 23 post pr. ἔσται supraser. χαὶ det μὴ ἔσται A” 25 ἄλλως te E: 
corr. E? 6 πεφυχέναι)] comp. ambig. A 26. 27 εἰ καὶ] εἶναι A 27 τὸ 2 

om. A 28 ἄμφω A: τὸ ἄμφω DE: τὰ ἄμφω E? ϑεωρεῖται E 
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δὲ ἅμα τὰς ἐνεργείας ἔχειν ἀδύνατον: εἰχύτως οὖν τὸ ἐντελεχείᾳ προσ- 157» 

(ἢ. @- a 

4 

ὋὉ δὲ ᾿Αλέξανδρος ὁπερβιβάζειν μᾶλλον ἀξιοῖ τὴν λέξιν οὕτως“ “ἀεὶ 10 
ΔΝ ν > «ε \ ~ , ΄ ~ 

δὲ ἔσται ἐντελεχείᾳ, Gua δὲ χαὶ φθαρτόν᾽ . “χαὶ μᾶλλον, φησίν, ὑπὸ τῆς 

5 λέξεως ἔοιχε τοῦτο δηλοῦσϑαι: εἰ γὰρ ἀεὶ ἔσται ἐντελεχείᾳ ὃν φϑαρτόν, 
,ὔ 

τοῦ μὲν ἀεὶ εἶναι δύναμιν ἕξει, διότι καὶ ἔστιν ἀεί, τοῦ δὲ μὴ ἀεὶ εἶναι, 
σ 

~ ὅτι οϑαβτὸν ὑπόχειται: φϑαρτὸν γάρ ἐστι τὸ δύναμιν ἔχον τοῦ μὴ ἀεὶ 1s 

εἶναι ἣ τοῦ ποτὲ = εἶναι: οὕτως οὖν ἔσται ποτὲ δύναμιν ἔχον τοῦ ἅμα 
¥ ‘ = mo δὲ 2 , 2 \ cw = "4 ‘ 3/> 

εἶναί te χαὶ μὴ elvar’. Sais & ἐναργέστερόν ἐστι τὸ “ἔσται yap ἀΐδιον 

10 ἅμα xat @iaae ἐντελεχείᾳ᾽, ᾧ ἕπεται τὸ ἅμα det te εἶναι καὶ μὴ ἀεὶ 
“ 

εἶναι, ὅπερ ἐστὶ τὴν ἀντίφασιν συναληϑεύειν. αὐτὸς δὲ πάλιν τὸ δυνατὸν 2 ῷ 
΄ ε \ Slay, ~ 2 ΄ v ~ ΄ \ 5) 

τέϑειχεν ὡς χοινὸν ἐπί te τοῦ ἐνεργείᾳ ὄντος χαὶ τοῦ δυνάμει" χαὶ γὰρ 
,. 9 ~ a7 ce ΄ 5 Ζ \ ? ‘Pp > > o se aN 5) 

TO ἐνεργοὺν OUVaTa. γράφεται OF, φησιν Ἀλέξανδρος, οὕτως: ἄει γάρ 

ἔσται χαὶ ἅμα χαὶ φϑαρτὸν ἐντελεχείᾳ" χαὶ εἴη ἄν, φησίν, 6 νοῦς 

15 τοῦ λεγομένου τοιοῦτος εἰ φϑαρτόν τι ὃν μηδέποτε φϑείροιτο χατ᾽ ἐνέρ- 2% 
SY | 

veLoy et ἂν εἴη. τουτέστιν ἀΐδιον ἂν εἴη χαὶ dodaptov: εἰ δὲ τοῦτο, τῷ 
ἱ I> oY ‘ 

\ \ > >. ? \ ~ G2 SAN, 4 » τως ἀν ἃ 

μὲν ἀεὶ εἶναι nat ἐνέργειαν χαὶ τοῦ εἶναι ἀεὶ δύναμιν ἐχοι ἄν, τῷ GE 
ee >. lj ~ 

φϑαρτὸν εἶναι οὐχ ἀεὶ elvar δυνατὸν ἔσται" τοιοῦτον γὰρ τὸ φϑαρτόν" 
8 σ wv X J \ or, >. > \ Vv \ \ 94 4 σ 397 ἅμα ἄρα τὸ αὐτὸ det te εἶναι δυνατὸν ἔσται χαὶ μὴ det, ὅπερ ἀδύνατον. 

90 χἂν οὕτως ἔχῃ; φησίν, ἢ γραφή, καταλείποι dv ἡμῖν προστιϑέναι τὸ 
. » c > SW tes oy aN . y σ΄ Nie ODO χαὶ ἄφϑαρτον, ὡς εἶναι τὸ ὅλον del yap ἔσται ἅμα χαὶ ἄφϑαρ- 

pp) x \ > ΄ \ ig > A γ 3 , 

τον χαι φϑαρτὸν ἐντελεχείᾳ χαὶ περιξτύχον ἐγὼ χαὶ ODTWS eV 0v0G7| 

γραφῇ. 
Δείξας δέ, ὅτι ἀδύνατον τὸ φϑαρτὸν φύσει ἄφϑαρτον εἶναι, ἐπήγαγε" 3 

95 φϑείρεται ἄρα ποτὲ τὸ φϑαρτόν' “ὥστε, φησὶν ὁ ᾿Αλέξανδρος, καὶ ὃ 

χόσμος, xa) ods τῇ αὑτοῦ φύσει φϑαρτός ἐστι γενητὸς ὦν, οὐχ ἀίδιος 

ἔσται, ἀλλὰ φϑαρήσεταί ποτε. ὅτι δὲ πρὸς τὸ φαινόμενον τῶν []λάτωνος 
λόγων χαὶ οὐ πρὸς τὴν ἔννοιαν ὑπήντησεν ὃ ὃ Se ἔλης, δῆλον, ὡς πρό- 40 

τερον εἶπον. εἴπερ Ἰενητὸν οὐχ ἀπὸ χρόνου τινὸς λέγει τὸν κόσμον ὃ [Πλά- 
80 των, ὅς γε τὸν χρόνον μετ᾽ οὐρανοῦ γενέσϑαι φησί, τὸ 68 ἀπὸ χρόνου 

τινὸς γενητὸν προὔπάρχοντα χρόνον ἔχει τῆς ἑαυτοῦ γενέσεως. ἀλλὰ γενη- 
τὸν οὕτως εἶναι τὸν χύσμον φησὶν ὡς αἰσϑητὸν χαὶ σωματιχὸν χαὶ τοῦ 45 

Ἀ v Vv Cc 2 2 ~ , Ν X = Vv 

μὲν ὄντως ὄντος ὑποβεβηχότα, ἐν τῷ γίνεσϑαι δὲ τὸ εἶναι ἔχοντα. | 

a2 

3 ᾿Αλέξανδρος] om. DE: corr. E* 4 δὲ (pr.) om. ¢ 5 φϑαρτὸν δὲ ἘΠ 

6 χαὶ om. A 8 ἢ --εαἶναι om. ὁ 10 τὸ ἅμα om. Ὁ 12 ἐπί] corr. ex 

ἐπεί E 13 γράφεται] sic Arist. cod. E pr. nisi quod zai ante ἅμα cum ceteris om. 

οὕτως Ab: χαὶ οὕτως DEc 14 zai φϑαρτὸν] bis A: χαὶ φϑαρτὸν καὶ ἄφϑαρτον Αὔο: 

χαὶ ἄφϑαρτον DE: incorruptibile Ὁ 16 ἀεὶ] ἀεὶ yap A 19 ἄρα --- δυνατὸν om. E 

20 προτιϑέναι A: corr. A? 21 ἄφϑαρτον] τὸ ἄφϑαρτον A: τὸ φϑαρτόν Ὁ: φϑαρτόν 

E: φϑαρτὸν εἶναι E%e: incorruptibile esse Ὁ 22 ἔχουσι E: corr. E* 24 φϑαρτὸν 

AE*b: ἄφϑαρτον DE ἄφϑαρτον om. D 26 ods] οὗ Ὁ αὐτοῦ ADE 

οὐκ] καὶ οὐχ E 28 οὐ] add. A? 29 γεννητὸν A: corr. A? post λέγει 

del. εἴπερ γενητόν E* τὸν χύσμον Ab: in lac. 10 litt. E?: om. Ὁ 91 γεννητὸν 

A: corr. A®, ut saepius 33 ὄντως om. A 



SIMPLICH IN L. DE CAELO I 12 [Arist. p. 283024) 353 

αὐτὸ δὲ τὸ δεϑὲν xal uy πάμπαν addvatov γενητὸν τῇ αὑτοῦ φύσει 158: 

λέγει οὕτως, ὡς χαὶ ᾿Λριστοτόλης τὸ πεπερασμένον σῶμα τῇ αὑτοῦ φύσει 

πεπερασμένην ἔχειν δύναμιν ἔδειξεν. ἄμφω ὃὲ χαὶ ΠΙλάτων χαὶ ᾿Αριστο- 

τέλης διὰ τὴν ὑπὸ ϑεοῦ προσε wal maar” ἄφϑαρτον χαὶ ἀϑάνατον 6 
5 ἀπέδειξαν τὸν χόσμον, ὃ μὲν εἰπὼν ὡς ἀπὸ τοῦ δημιουργοῦ “od μὴν 

λυϑήσεσϑέ γε οὐδὲ τεύξεσῦε ϑανάτου μοίρας χρείττονος δεσμοῦ xal χυ- 
ριωτέρου τῆς ἐμῆς βουλήσεως τυχόντες ἤπερ ἐχείνων᾽᾽, ὁ δέ, ὅτι τὸ 

ἀχίνητον αἴτιον ἀίδιον χινεῖ χίνησιν τὸ προσεχῶς ὑπ᾽ αὐτοῦ χινούμενον. 10 

o 

nn ~ ς ~ , leg He Ἃ rd ~ pips » a7 χἂν τῇ ἑαυτοῦ φύσει ἅτε πεπερασμένον ὃν ἐχεῖνο πεπερασμένην ἔχῃ δύ- 

10 ναμιν. 

Συμπερανάμενος δέ, ὅτι τὸ φϑαρτὸν φϑείρεσϑαί ποτε ἀνάγχη; ἐπήγαγε Ἐπ PRED aV Ere Py PUG πον ΘυΒΙΩΕ TOE AVA YR STATA] 
χαὶ εἰ γενητόν, γέγονεν, οὐχ ὡς λέγοντός: τινος γενητὸν μὲν τὸν χόσ- 

δ΄ >) v > \ » \ δι ΤΡ > ς © \ » 

μον, μηδέποτε δὲ ἔσεσϑαι, εἰ μὴ ἄρα, φησὶν 6 ᾿Αλέξανδρος, οἱ φϑαρτὸν 10 
μὴ Ἐν Ρύβενον λέγοντες οὗτοι γενητὸν μὴ ἐσόμενόν φασι" τὸ γάρ; εἰς ὃ 

15 pst τς ἂν φϑαρτὸς ay, γενητὸν μέν ἐστιν, οὐδέποτε δὲ ἐσόμενον, 
Ν 

εἴπερ μὴ φϑείρεται τὸ εἰς αὐτὸ μεταβαλεῖν ὀφεῖλον: ἀλλὰ δείξας, ὅτι οὐχ 
οἷόν τε τὸ φϑαρτὸν μὴ Boome ὡς ἀχόλουϑον τούτων εἰσάγει, ὅτι χαὶ 20 

τὸ γενητὸν γενέσϑαι χρὴ ὁμοίας οὔσης τῆς ἀχολουϑίας. δύναται δὲ χαὶ 

εἰς πίστιν παρῆχϑαι τοῦ τὸ φϑαρτὸν φϑαρήσεσϑαι. ὡς γὰρ ὁ γενητόν τι 

20 λέγων γενήσεσθαι αὐτό ποτέ φησιν, οὕτως χαὶ 6 φϑαρτόν τι λέγων φϑα- 

ρήσεσϑαι αὐτὸ διολογήσει. χαὶ κατὰ ταύτην, φησὶν 6 ᾿Αλέξανδρος, τὴν ἔν- 30 

νοιαν ἐπήγαγε τὸ χαὶ μὴ ἀεὶ ἄρα εἶναι: τῷ γὰρ φϑαρτῷ τοῦτο ἐφαρ- 
μόζει τὸ μὴ ἀεὶ εἶναι, δύναται δὲ χαὶ τῷ γενητῷ προσήχειν: καὶ γὰρ χαὶ 

ι 

~ σ 

τοῦτο, εἰ πρότερον μὴ ὃν ὕστερον ἔστιν, ἀληϑὲς εἰπεῖν ὅτι οὐχ ἀεὶ ἔστι. 

95 χαὶ εἴρηται πρότερον. ὅτι χαὶ τῷ (Gee χαὶ τῷ φϑσρτῷ ἄμφω at ἀπο- 30 
φάσεις ἁρμόττουσιν % τε “οὐχ ἀεὶ dv χαὶ ἥ “οὐκ ἀεὶ μὴ dv’, ἐξ οὗ χαὶ 
ἀντιστρέφοντα ἀλλήλοις ἐδείχϑη τὸ γενητὸν χαὶ τὸ φϑαρτὸν ὡς χατὰ μίαν 

φύσιν τὴν μεταξὺ τοῦ ἀεὶ ὄντος χαὶ τοῦ ἀεὶ μὴ ὄντος ἀφωρισμένα. 

1 αὐτὸς A τὸ γενητὸν A αὐτοῦ ADE 2 xat om. 6 αὐτοῦ AD: ἑαυτοῦ 

Ee 3 δὲ] corr. ex δὴ A? 4 τοῦ ϑεοῦ Ee ὃ ἀπέδειξε E: corr. ἘΠ 

εἰπὼν) Tim. 41 Ὁ 6 λυϑήσεσϑαι E: corr. EK? hae cevécotat E: corr. ἘΠ 

xpetttovos ADE: τῆς ἐμῆς βουλήσεως μείζονος ἔτι 1550 7 τῆς ἐμῆς] del. ἘΠ: om. ec 

βουλῆς ἕως E: del. E?: om. ὁ τυχόντες ADE: λαχόντες Ec ἤπερ AD: εἵπερ 

E: om. Ec post ἐχείνων add. οἷς ὅτ᾽ ἐγίγνεσϑε συνεδεῖσϑε E*be ὁ δὲ] Phys. 

VIII 6 sqq. τὸ ΑΒ: om. DE 8 χινεῖ DA?E*: χινεῖν AE 9 dv] dv E 

ἔχῃ A: ἔχει DEc 11 φϑείρεταί ποτε ἀνάγχῃ ὁ 13 δὲ om. Ὁ Οἱ] corr. ex 

εἰ E? 14 φασιν E 15 μεταβάλοι A φϑαρτὸς Ab: φϑαρτὸν DEc ὧν 

b: ὃν ADe: e corr. E 16 μεταβάλλειν c 19 ὡς γὰρ] ὥσπερ Ὁ 21 τὴν] 

τὴν μὲν E: corr. E? 22 xal om. A ἄρα om. ὁ εἶναι] suprascr. E? 

τοῦτο A*Db: τούτῳ AEc 27 χατὰ Ὁ: χαὶ DE: om. A 28 τοῦ (pr.)] καὶ 

τοῦ A 

Comment. Arist. VIL Simpl. de Caelo. 23, 
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p- 288229 “Kote δὲ xal ὧδε ϑεωρῇσαι ἕως τοῦ χαὶ ἅμα ὑπάρχειν 158. 
ἐνεργείᾳ τὰ ἀντιχείμενα. 37 

Εἰπὼν πρὸς τοὺς δοχοῦντας λέγειν φθαρτὸν μὲν τῇ ἑαυτοῦ φύσει τὸν 40 
χύσμον, μὴ φϑείρεσϑαι δέ, χαὶ χατὰ τὴν ὁμοιότητα τοῦ λόγου γενητὸν 

5 μέν, μὴ ἔσεσϑαι δέ, πάλιν ἐπὶ τὴν αὐτὴν ἐπάνεισι συλλαβὴν δειχνύς, ὅτι 

ἀδύνατον ἢ γενόμενόν ποτε ἄφϑαρτον διατελεῖν ἢ ἀγένητον ὃν χαὶ χατὰ 

τὸ ἀεὶ τὸ πρότερον ὑφεστὼς φϑαρῆναι. ἣ GE ἀπόδειξις τῇ μὲν ὁμοία τῇ 
πρύτερον εἰρημένῃ, πῖ δὲ διάφορος. ἔχει δὲ οὕτως τὸ ἰών ἄφϑαρ- 4 

τον χαὶ ἀγένητον φϑαρτὸν ἣ φύσει τοιαῦτά ἐστιν | 7 ἀπὸ ταὐτομάτου 158» 

10 7% ἀπὸ τύχης. χαί ἐστιν ἀναγκαία y διαίρεσις ἐπὶ τῶν αἰτίου πρὸς τὸ 
Ὁ 

εἶναι δεομένων, τοιαῦτα δὲ τό τε γινόμενον χαὶ τὸ φϑειρόμενον. ἀλλὰ τὸ 
5 

μὲν ἀπὸ τύχης πᾶν χαὶ ἀπὸ ταὐτομάτου ὡς ἐπ᾽ ἔλαττον ἀεὶ ἔστι χαὶ 

οὔτε ἀεὶ οὔτε ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, τὸ δὲ ἀγένητον καὶ τὸ ἄφϑαρτον ἄπειρον 5 

χρόνον ἔστιν, εἰ μὲν ἀλλήλοις συνυπάρχει τὸν ἐφ᾽ Excitepa ἄπειρον, ὡς 

15 μήτε ἀρχὴν ays μήτε τέλος, GAN ἁπλῶς εἶναι ἄπειρον, εἰ δὲ τὸ μὲν 

ἀγένητον φϑαρτὸν ὑποτεϑῇ, τὸ ὃὲ ἄφϑαρτον γενητόν, τὸν ἐπὶ ϑάτερα 
? ¢ ἂν v \ > ΄ ν δα σ \ A 2 2 ἀπειρον χαὶ ἀπό τινος" χαὶ δῆλον, ὅτι τὰ μὲν ἐφ᾽ ἕχάτερα ἐπ᾽ ἄπειοον 10 

v δ p) Vv b} 

ὄντα ἢ μὴ ὄντα ἀεὶ ἔστι χαὶ del οὐχ ἔστι, τὰ O27 (ἢ fOr 

ἘΠ ΠῚ 

ἘΣ φ RY Aa (Oo) 

ee 

R Oy τὶ 

oe ce, 

a » 1 Oy Φ < . 

[0] t οὖν "τὰ wey τοιαῦτα ἣ ἀεὶ ἢ ἐπὶ πλέον ἔστι χαὶ οὐκ ἔστι, τὰ δὲ ἐχ 

20 ταὐτομάτου ἣ ἀπὸ τύχης οὔτε ἀεὶ οὔτε ἐπὶ πλέον, ee ἐν δευτέρῳ 
σχήματι, ὅτι τὸ γένητὸν ἄφθαρτον ἢ ἀγένητον eee οὔτε ἀπὸ τύχης ΠΣ 15 

ἀπὸ ταὐτομάτου: ἀνάγχη οἷς φύσει τοιαῦτα εἶναι αὐτά, ὡς OTE μὲν εἶναι 
OTe ὃὲ py, ἐπὶ ϑάτερα τὸ ἀεὶ ἔχοντα τοῦ εἶναι χαὶ τοῦ μὴ εἶναι. τῆς δὲ 

φύσεως τῆς αὐτῆς τον: χαὶ δύναμις ἣ “τ μένει χαὶ τὸ ὑποχείμενον 
τῷ or a - o- 2 cv a ἴω μένει τὴν αὐτὴν δύναμιν ἔχον χαὶ οὐχ ἀπολλύον αὐτὴν ἐν ταῖς 20 

εἰς τὰ ἐναντία μεταβολαῖς, εἴπερ ἀΐδιος ἢ ὕλη. τῆς οὖν φύσεως χαὶ τῆς 

ὅλης τῆς αὐτῆς οὔσης ἀνάγχη χαὶ τὴν αὐτὴν δύναμιν ἀεὶ εἶναι: χαὶ γὰρ 
πρὸ τοῦ πῦρ γενέσϑαι ἤ τι τῶν ἄλλων στοιχείων ἢ ὕλη δύναμιν εἶχε τοῦ 
γενέσϑαι ταῦτα, γενομένη δὲ οὐχ ἀπολώλεχε τὰς δυνάμεις ταύτας, ἀλλὰ 90 

‘ 

30 μένει τὰς αὐτὰς δυνάμεις ἔχουσα: yap αὐτὴ ὕλη ual τοῦ εἶναι τόδε τι 

1 χαὶ (alt.) om. DEc 2 ἐναργῆ D τὰ OM. ὁ 5 συλλαβὴν ADE: αο- 

ceptionem b: λαβὴν Ἐὸ 6 ἢ (pr.) AE*b: εἰ DE ὃν A: tt ὃν A? 7 πῇ Ab: 

τῇ DEc 8 πῇ Ab: τῇ DEc ἔχει δὲ οὕτως om. D 9 zat A(b): εἰ DE: 

ἢ Ec 10 αἰτίας Ac 11 te om. A γινόμενον A: γενόμενον DEc 

12 det om. ὁ 13 τὸ (pr-) om. A 14 ef μὲν Ὁ: εἰ σὺν A: 7 σὺν DE: ef ye E%e 

tov A: τῶν Ὁ: τὸ 6 corr. E%,¢ 15 ἔχειν om. A 16 τὸν A: τῶν CDE: τὸ E2e 

17 ἄπειρον (pr.)] om. A: ἄπειρα C χαὶ] ἣ ς τινος] τινος ἔχουσι c 18 ἣ 

μὴ ὁ ὄντα om. Ee ἔστι (alt.)) ἔστιν Ec 19 τοιαῦτα] corr. ex ταῦτα E? ἔστι (alt.)] 

ἔστιν E 21 ἄφϑαρτον C: μὲν ἄφϑαρτον ADEb: μὲν ἄφϑαρτον δὲ He post τύχης 

del. οὔτε ἀεὶ E? 25 ἀπολλύων A: corr. A?: ἀπολύων E 26 φύσεως] corr. ex 

ἐφέσεως E? 27 καὶ γὰρ] οὐ γὰρ E*be 29. γινομένη ec οὐχ om. Ebe 30 ἡ] 
εἰ A i ὕλη Α 
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χαὶ τοῦ μὴ εἶναι τὸ αὐτὸ δύναμιν ἔχει (τοῦτο γὰρ αὐτῇ τὸ ὅλῃ εἶναί 158 
> , ” ΄ ’ y ¢o° , ἐστι) xat ἐστιν ἄφϑαρτος. εἰς τί yap ἂν ἣ ὕλη ον τὸ οὖν γενη- 

΄ - ΄ v ~ md Ρ 

τόν, εἰ πρὸ τοῦ γενέσϑαι δύναμιν ἔχει τοῦ μὴ εἶναι τοῦτο, ὅπερ γενήσε- 30 

ται, χαὶ μετὰ τὸ γενέσϑαι μένει τὴν αὐτὴν x ov δύναμιν. ἐὰν οὖν γενη- 

or 

\ \ vy δ [ c ~ \ Ἁ Ἀ v 

τὸς ual ἄφϑαρτος ὁ χύσμος ὑποτεθῇ, καὶ μετὰ τὸ γενέσϑαι δύναμιν ἔχει ‘ 

~ Ἁ εν on 4 σ 3 ass 5 ie 

TOD μὴ εἰναι" Ἣν yap ἘΠΕῚ οτξ οὐχ ay Et OvY ἄφϑαρτος ὑποχείμενος 

x ¢ y ἀΐδιος τὸ λοιπὸν ἢ xat ἐνέργειαν δύναμιν ἔχων τοῦ μὴ εἶναι, ἐὰν ὑποϑώ- 35 

veda, ὃ δύναται, ἅμα ἔσται τε καὶ οὐχ ἔσται ἐνεργείᾳ: ὥστε τὰ ἀντιχεί- 
- 

μενα τῷ αὐτῷ ἐνεργείᾳ ὑπάρξει, ὅπερ ἀδύνατον ὃν ἀδυνάτῳ ἠχολούϑησεν, 
> id ~ Q~ Δ a7 a ἄχϑ \ 5 Jal > > > ~ 

10 οὐ τῷ ὑποτεϑῆναι, ὃ δύναται (τοῦτο γὰρ οὐχ ἀδύνατον, GAN ἀναγχαῖον 

τοῦ ἀιδίου ὄντος τὸ ἐν αὐτῷ δυνάμει εἰς ἐνέργειαν ἀχϑῆναί ποτε), ἀλλὰ 40 

τῷ ἀίδιον dua ὑποτεϑῆναι χαὶ δύναμιν ἔχον τοῦ ποτὲ μὴ εἶναι. ὁμοίως 
Xi \ Zon ὃ δ 4 a \ σ ν᾿ , 

δὲ χαὶ τὸ φϑαρὲν δύναμιν ἔχει τοῦ πάλιν γενέσϑαι τὸ ὅπερ ἦν πρότερον, 
εἴπερ ἀΐδιον τὸ ὑποχείμενον χαὶ τὰς δυνάμεις ἀεὶ ἔχει τοῦ εἶναι χαὶ μὴ 

iva τῶν συνϑέτων ἕχαστον. | 

p. 28306 ᾿Αλλὰ μὴν οὐδέν γε ἀληϑὲς εἰπεῖν ἕως τοῦ ἀλλὰ τοῦ 159 
mal 

ἵ 
Vv 

vat ἣ eceovat. 

\ 

Δείξας, ὅτι τῷ λέγοντι γενητόν τι ἄφϑαρτον εἶναι ἀχολουϑεῖ τὸ δύνα- δ 

uty ἔχειν τὸ αὐτὸ τοῦ τὰ ἀντιχείμενα Gua ὑπάρξαι αὐτῷ, ἔνστασιν ἐφεξῆς 
20 λύει δυναμένην φέρεσϑαι πρὸς τὸν λόγον τοιαύτην. τὸ γενητὸν μὲν ἄφϑαρ- 

δὰ ~ \ \ °. ‘ 7 > X » τὸν O& τοῦ μὲν μὴ εἶναι τὴν δύναμιν εἰς τὸ παρεληλυϑὸς ἔχει, εἴπερ 
, ‘ Ἃ σ Vv ~ Ny εἰ >] \ Ld VW v πρότερον μὴ ὃν ὕστερον ἔστι, τοῦ δὲ εἶναι εἰς τὸ μέλλον, εἴπερ ἄφϑαρτον 10 

ὑπόχειται: οὐχ ΠΣ Gua ἕξει δύναμιν τοῦ εἶναί τε καὶ μὴ εἶναι, ὥστε 
οὐδὲ ates ἅμα ἕξει τὰ ἀντιχείμενα. ταύτην δὲ τὴν ἔνστασιν λύων 

τὸ σι φησίν, ὅτι πᾶσα δύναμις ἣ εἰς τὸν ἐνεστῶτα χρόνον ἔστιν 7 εἰς τὸν μέλ- 
hovtas χαὶ γὰρ χυρίως δυνατὰ λέγομεν τὰ μήπω μὲν ὄντα, οἷά τε δὲ 15 

7 , 

νέσϑαι. τούτῳ TEN SED es τῶν ἜΠΕΥ τῷ μέλλειν χαὶ μήπω εἶναι. 
> >| > \ 34 > > ~ ~ σ ΝΜ 4 ma 

ODY ETL υηῦξνος etn ὃές EOTLY ELTELY νῦνς OTL EOTL περυσιν ἡ 

>. Vv ων “ , 5 \ 5 Qs ~ > ~ 

οὐχ ἐστι πέρυσιν eee γὰρ γράφεται)" οὐ yap ἀληϑὲς νῦν εἰπεῖν, 
ὅ v ~ > ~ ΄ - 

σ 

30 OTL EOTLY ὃ πέρυσι χρόνος. οὐδέ τι τῶν ἕν τῷ χρόνῳ τᾷ πέρυσιν ὄντων 20 

ὅτι νῦν ἔστιν, ἀλλ᾽ οὐδὲ πέρυσιν ἀληϑὲς ἦν εἰπεῖν, ὅτι τὸ νῦν μέρος τοῦ 
ne Ypovev ἔστιν, ὃ wet ἐνιαυτὸν γέγονεν: οὐ γὰρ ἔστιν ἐπαλλάσσειν τοὺς 

1 αὐτὴ E: corr. E? εἶναι ὕλῃ CD 2 ἂν ἡ] 4D, corr. in ἡ ἂν 4 χαὶ -- 

ὑποτεθῇ (5)] mg. E? δύναμιν ἔχον CDe ἐὰν) εἰ Ἐο 5 ὑποτεϑείη E%c 

τὸ] corr. ex tod E? 6 εἶναι ---- οὐχ) in ras. D Tq] } A: Fv A? δύμιν Ὁ 
ἔχον E 9 ὃν] corr. ex ὧν A? 10 ἀλλ ἀλλὰ xal A 11 τοῦ] mut. in τὸ E? 

12 τῷ AE?: τὸ DE 14.15 zai μὴ εἶναι om. Ec 16 οὐδέ Ὁ Υ̓ ec 1τ ἢ] 

supraser. ἘΠ 22 ἔστι] seq. τᾶ8..1 litt. E 23 ἕξει dua CD 24 ἕξει ἅμα 

CD τὰ om. ὁ λύων AE*b: λύειν DE 26 δυνατὸν A, sed corr. 

δὲ] supraser. ΕΣ 27 τοῦτο -E: corr. E? 30 πέρυσι] πέρυσιν E 81 τὸ om. ἐς 

82 μετ᾽] corr. ex pe D: zat’ c ἐπαλάσσειν A: corr. A? 
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ypovous: εἰ ody τοῦτο ἀληϑές, ἀδύνατον τὸ μὴ ὄν ποτε ὕστερον ἀΐδιον 1594 4 ]VESs 
εἶναι, τουτέστι to γενητὸν ἄφϑαρτον τοῦ λοιποῦ διατελεῖν. ἐπειδὴ γὰρ 25 ἵενη : 

la o x ΄ ~ , πρότερον wh ὃν ὕστερον ἔστιν, ἕξει χαὶ γενόμενον thy tod μὴ εἶναι δύνα- 
- \ ~ , Ἁ τ σ VR , ~ “ id fee ΣΧ ‘ ἃ ‘4 μιν, οὐχὶ tod τότε μὴ εἶναι, ὅταν ἤδη γέγονεν: ὑπάρχει yap ἐνεργείᾳ 

, Vv b] ΄ ~ \ ἮΝ / ~ 

5 τότε ὄν: ἀνάγχη οὖν τοῦ πέρυσι χαὶ ἐν τῷ παρεληλυϑότι χρόνῳ τὸ τοιοῦ- 
tov ἔχειν τὴν δύναμιν. χαί ἐστι μὲν χαὶ τοῦτο ἄτοπον, εἴπερ μηδεμία 80 

δύνα ῦ γεγονέναι ἔ ἀλλὰ τοῦ εἶναι ἢ τοῦ ἔσεσϑ ὑτὸς δὲ εἰ utc τοῦ γεγονέναι ἔστιν, ἀλλὰ τοῦ εἶναι ἢ τοῦ ἔσεσϑαι, αὐτὸς dé εἰς 
> , pl εἶ ΝΜ . ΄ 

ἐναργέστερον ἀπάγων ἔστω φησὶν οὗ ἔχει τὴν δύναμιν ὑπάρχον 
αὐτῷ ἐνεργείᾳ: ἔσται ἄρα ἀληϑὲς εἰπεῖν νῦν περὶ τοῦ νῦν δύναμιν 

» ΄ 4 ~ - 
10 ἔχοντος τοῦ μὴ εἶναι, οὐ μόνον ὅτι πέρυσι δύναμιν ἔχει τοῦ μὴ εἶναι, 8 

> ᾿ ~ et , 

ἀλλ ὅτι οὐχ ἔστι πέρυσιν’ ὅπερ ἔτι ἀτοπώτερον τὸ νῦν αὐτὸ ὑπάρχειν 
ἐν τῷ μὴ εἶναι πέρυσιν: ἔσται γὰρ νῦν τὸ πέρυσι. νῦν γὰρ ὑπόχειται 
ἔχειν τὴν τοῦ μὴ εἶναι πέρυσι δύναμιν. ὅρα οὖν, ὅτι ἀχολουϑοτέρα γραφή 
ἐστιν ἢ λέγουσα “ὅτι οὐχ ἔστι πέρυσι. χαὶ γὰρ τοῦτο συνεπεράνατο 40 

18 εἰπών: ἔσται dpa ἀληϑὲς εἰπεῖν νῦν, ὅτι οὐχ ἔστι πέρυσι. καὶ μέν- 
τοι τῷ ἔστι πέρυσι χρήσεται ἐφεξῆς ἐπὶ τοῦ ἀγενήτου μὲν φϑαρτοῦ δὲ. 

3 ΄ a\ εὖ σ 9 ὦ ig a7 “Ὁ , > ΄ αὖ \ εἰχότως δὲ εἶπεν, ὅτι οὐδεμία δύναμις τοῦ γεγονέναι ἐστί: τὸ γὰρ παρελη- 
λυϑὸς πᾶν ἀναγχαῖον χαὶ οὔτε δυνατὸν οὔτε ἐνδεχόμενον λέγεται. | 45 

Dek 

p. 283014 “Ὁμοίως δὲ καὶ εἰ πρότερον ὃν ἀίδιον ἕως τοῦ καὶ 159> 
20 ὅλως ἐν τῷ παρελϑόντι χρόνῳ. 

Δείξας, ὅτι τῷ λέγοντι γενητὸν ἄφϑαρτον ἕπεται τὸ δύναμιν τοῦ μὴ 5 

εἶναι ἔχειν εἰς τὸ παρεληλυϑός, ἐφεξῆς δείχνυσιν, ὅτι χαὶ τῷ λέγοντι ἀγέ- 
νητον φϑαρτὸν ἕπεται τὸ δύναμιν ἔχειν τοῦ εἶναι εἰς τὸ παρεληλυϑύός, 
σ ΄,΄ 35> > Ξὰ - 

ὅπερ χαὶ αὐτὸ ὁμοίως ἀδύνατον. τὸ γὰρ ἀγένητον ἀΐδιον ὃν ἐὰν φϑαρῇ, 
5 ἕξει δύναμιν τοῦ ἐν ᾧ ἦν πρὸ τοῦ φϑαρῆναι: ἦν δὲ αὕτη τοῦ εἶναι" τὸ 10 

\ c , ΄ \ \ v \ - f as v > 

γὰρ ὑποχείμενον μένει τὴν πρὸς ἄμφω τὰ ἀντιχείμενα δύναμιν ἔχον. ἀλλ 
v > \ > κ a Ἂ Vv \ 5 , » > \ / 

οὔτε εἰς τὸ ἐνεστὼς δυνατὸν ἔχειν τὸ ἐφϑαρμένον οὔτε εἰς τὸ μέλλον" 
Ἁ »} 

τῷ 

nee | Vv l¢ σ » a7 > \ ͵᾿ > / Lal 

ἀεὶ γὰρ ἔσται ἐφθαρμένον: ἕξει ἄρα δύναμιν εἰς τὸ μέλλον ἐχείνου, ὃ οὔτε 
Ww Vv £ ὃ Q7 » , Vv Hes Zot} ΕἸ Ps Ἐπ aare a. ite 

ἔστιν οὔτε γενέσϑαι δύναται ἐνεργείᾳ, εἴπερ ἀεὶ ἐφϑαρμένον ἐστίν. ἐπειδὴ 1d 

80 ὃὲ ὅλως ὑπόχειται δύναμιν ἔχειν, ἐὰν ϑῶμεν τὸ δυνατόν, ὡς ἀληϑῶς δυ- 
γατὸν ἔσται εἰπεῖν νῦν, ὅτι τοῦτο ἔστι πέρυσι χαὶ ὅλως ἐν τῷ παρελϑόντι 

2 τοῦ λοιποῦ διατελεῖν Ab: διατελεῖν τοῦ λοιποῦ DEc 4 εἶναι om. ὁ ὅτε Ὁ 

5 τοῦ ΟΡ: τὸ ADE πέρυσι D: corr. ex περισὺ Ο: πέρισυ A: πέρυσιν E 

5. 6 τοῦ τοιούτου CD 7 7 τοῦ] ἢ Ὁ 8 ἐνεργέστερον DE: corr. E? ἐπά- 

ων A ἔστω δὴ ex Arist. ὁ ἔχειν Ὁ 9 αὐτῷ om. Arist. ἄρ᾽ ς 

περὶ τοῦ νῦν E*?b: om. ADE τὴν δύναμιν Ὁ 10 οὐ --- εἶναι] mg. ΕΞ: om. D 

11 ἀλλ᾽ om. D αὐτῷ D 12 ἐν τῷ] τὸ Ὁ πέρυσι] πέρυσιν Ec et ν 

eras. A νῦν yap ὑπόχειται] ὑπόχειται yap Ee 15 dp ς post νῦν del. εἰπεῖν E? 

πέρυσιν Τὶ 16 τῷ] corr. ex τὸ EK? πέρυσιν E 17 εἰπεῖν E: corr. E? 

17. 18 παρεληλυϑὸς] ἀληϑὲς E: γεγονὸς c 19 ef om. A 22 εἰς] corr. ex et E? 

ἐφεξῆς — παρεληλυϑὸς (23) om. Ὁ χαὶ Eb: om. A 25 ἦν δὲ] ἡ Ὁ αὐτὴ 

AD 27 ἐνεστὸς 6 corr. E! 31 ante ἔσται del. δὲ A πέρυσιν AE 
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> ¥ ~ 5 
χρόνῳ, εἴπερ δύναμιν ἔχει tod τότε εἶναι. εἰ οὖν τοῦτο ἀδύνατον, ἢ ody 159> 
g \ Ὁ ἢ 2 Ὁ κε A 28 ~ ΄ 

ἕξει τὴν δύναμιν τοῦ ἐν ᾧ ποτε ἦν, ὃ δέδειχται τοῖς φύσει γινομένοις τε 
ἐς , > \ a7 > \ χαὶ οὖσιν ὑπάρχον, 7 εἰ ἔχει χαὶ φυλάσσει χἀχείνην τὴν δύναμιν, εἰς τὸν 20 

ὕστερον αὐτὴν ἕξει χρόνον χαὶ τὸ ὕστερον τῇ ἐνεργείᾳ τῇ χατ᾽ αὐτὴν δύ- 

or νασϑαι γενέσϑαι, χαὶ οὐδὲν ἄτοπον ἕπεται τοῖς ὑποτιϑεμένοις τὸ μέλλον 

ἤδη εἶναι ὥσπερ τοῖς ὑποτιϑεμένοις τὸ παρεληλυϑὸς εἶναι. 6 yap τὸ μέλ- 

λον ὑποτιϑέμενος ἤδη εἶναι τοῦτο ὑποτίϑεται, οὗ τὴν δύναμιν ἔχει, ὥστε 
ἐν παντὶ μέρει τοῦ μέλλοντος χρόνου δύνασϑαι εἶναι" διὸ χαὶ γῦν ὑποτί- 25 
ὕεται εἶναι. 

μἡ χαϑόλου σχοποῦσιν ἕως τοῦ 10 p. 283017 Καὶ φυσιχῶς δὲ xa 

90 Εἰπὼν πρότερον, ὅτι χαϑόλου περὶ παντὸς σχεψαμένοις, εἰ δυνατὸν 
Vv \ ~ 5 

γενητόν τι ἄφϑαρτον εἶναι ἢ ἀγένητον φϑαρτόν, ἔσται χαὶ περὶ τοῦ οὐρα- 
\ » Ὁ Δ 

νοῦ δῆλον, xat μέχρι νῦν χαϑολιχὰς. τὰς ἀποδείξεις ποιησάμενος νῦν φυσι- 

15 χῶς χαὶ ἀπὸ τῶν φυσικῶν ἀρχῶν τὰ αὐτὰ δεῖξαι προτίϑεται. χαὶ μέντοι 

τὴν πίστιν ἀπὸ τῶν χατὰ μέρος λαμβάνει, ὥστε χαὶ χατὰ τοῦτο τὰ νῦν 35 

λεγόμενα διαφέρειν τῶν χαϑολιχῶν ἀποδείξεων, οὐ μόνον ὅτι ἀπὸ φυσιχῶν 
> \ 

ἀρχῶν xal οὐχ ἀπὸ χοινῶν εἴληπται, ὡς τὰ πρότερα, ἀλλὰ χαὶ ὅτι ἀπὸ 

τῆς τῶν χατὰ μέρος ἐν τοῖς φυσιχοῖς ἐπιβλέψεως. δείχνυσιν οὖν, ὅτι χαὶ 

20 τὸ φϑαρτὸν γίνεται πάντως χαὶ ἀδύνατόν ἐστι φϑαρτόν τι ὃν ἀγένητον 40 

χαὶ ἀΐδιον οὕτως εἶναι, χαὶ ὅτι τὸ τ τὸν πάντως φϑείρεται χαὶ ἀδύνατόν 

ἐστι γενητόν τι ὃν χαὶ πρότερον μὴ ὃν ἄφϑαρτον χαὶ ἀΐδιον τοῦ λοιποῦ 

διατελεῖν. δείχνυσι δὲ αὐτὰ προλ μον ἀξιώματα ταῦτα" ἕν μέν, ὃ ἐν τῇ 

ὶ γενέσεως xat φϑορᾶς ἀποδείξει, ὅτι τὰ φϑαρτὰ χαὶ γενητὰ πάντως 

25 χαὶ ἀλλοιωτά ἐστιν: ἀλλοιουμένων γάρ τινων χαὶ χατὰ eee ἐτοῦος 45 

συμβαίνουσι. τούτῳ δὲ xat ἀρχὰς 160a λόντων at φϑοραὶ χαὶ at γενέσεις 
5 la ΄ ~ ΄ σ Loew 2 σ \ ~ ~ > ΄ 

ἐχρήσατο τούτου τοῦ βιβλίου, ὅτε ἐδείχνυεν, ὅτι τὸ ϑεῖον σῶμα ἀναλλοίω- 

τόν ἐστιν, εἴπερ ἀγένητον χαὶ ἄφϑαρτον. δεύτ τερον λαμβάνε ι. ὅτι τὰ ἀλλοι- 
ούμενα χατὰ ποιότητα μεταβάλλοντα, ἐπειδὴ αἱ ποιότητες χατὰ ἐναντιώσεις 5 

1 εἰ E?b: ἢ ADE 2 thy om. A γινομένοις Db: γιγνομένοις E: ἠνωμένοις A; 

an 7AAowwpévats? ὃ εἰ Ab: om. DEc 3. 4 τὸν ὕστερον --- καὶ (4)] del. E?: 

om. be 4 ὕστερον (pr.) DE: ἕτερον A τῇ (alt.) DE: to Ac: τῷ E*b 

5 τὸ ---ποτιϑεμένοις (6) om. Ec 6 ἤδη Db: εἶναι A 7 τοῦτο εἶναι Ec 
10 δὲ om. A 12 εἰ δυνατὸν] ef CD: ἀδύνατον c 13 τι] τι δυνατὸν CD 

14 νῦν Ab: χαὶ νῦν CDE 17 τῶν A: om. DEe 18 ws] corr. ex 

zat Ὁ 19 τῶν om. A ἐπιβλέψεως} e corr. A: ἐπισχέψεως De 20 γίγνε- 

tat DE post ἀγένητον del. τι ὃν ἘΣ 21 ἀίδιον --- ὃν καὶ (22) om. E: ἀίδιον 

εἶναι καὶ ἀδύνατον γενητόν τι ὃν χαὶ Ε3ὸ 23 διατελέσαι A αὐτὸ Ὁ μέν] μὲν 

οὖν A τῇ AD: τῷ Ec 24 Περὶ γενέσεως] I 2 ὑποδείξει E: corr. 
E? 27 βιβλίου] cap. 3 ὅτε AE"b: ὅπερ DE 27. 28 ἀναλλοίωτόν DE?e: 

ἀλλοιωτόν E: οὐχ ἀλλοιωτιχόν A; 00% ἀλλοιωτόν A? 28 λαμβάνειν E; corr. E* 
29 xatv ec 



358 SIMPLICII IN L. DE CAELO 1 12 [Arist. p. 283617] 

διήρηνται, τοῖς ἐναντίοις ἀλλοιοῦνται. χαὶ τρίτον, ὅπερ ἐν τῇ Φυσιχῇ 1600 
ἀχροάσει δέδειχται, ὅτι χαὶ τὰ γινόμενα ex τῶν ἐναντίων γίνεται χαὶ τὰ 
φϑειρόμενα εἰς τὰ ἐναντία φϑείρεται. χαὶ τούτῳ δὲ xat ἀρχὰς ἐχρήσατο 

τοῦδε τοῦ βιβλίοῦ; ὅτε ἀγένητον χαὶ ἄφϑαρτον ἐδείχνυ τὸν οὐρανὸν ἐχ τοῦ 10 
5 μὴ ἔχειν ἐναντίον. τούτων τοίνυν ἀχριβῶς ἀποδεδειγμένων ὑπομνήσας διὰ 

τῆς ἐν τάξει παραϑέσεως αὐτῶν χαὶ τὴν ὅλην περὶ τῶν προχειμένων ἀπό- 
δειξιν παραδέδωχεν ἔχουσαν οὕτως: πάντα τὰ γενητὰ χαὶ φϑαρτὰ χαὶ 
ἀλλοιωτὰ πάντως ἐστί. τὰ δὲ ἀλλοιωτὰ ὑπὸ ἐναντίων ἀλλοιοῦνται, τὰ GF 15 
ξ \ 2 4 5 ΄ 3 σ - Α͂ 2 4 7 \ | 

ὑπὸ EVAVTLWY ἀλλοιούμενα. STELOT) ὅλως cyst εναντια γξνητα UAL φϑαρτὰ 

10 ὄντα, χαὶ γίνεται ἐχ τῶν ἐναντίων χαὶ φϑείρεται εἰς τὰ ἐναντία: πᾶν ἄρα 
γενητὸν χαὶ γίνεται ἐχ τοῦ ἐναντίου χαὶ φϑείρεται εἰς τὸ ἐναντίον χαὶ πᾶν 

>. ὃ φϑαρτὸν ὁμοίως" ὥστε χαὶ τὸ γενητόν, ἐπειδὴ ἀλλοιωτὸν ὃν τὰ ἐναντίον, 30 
ld χαὶ γίνεται πάντως 2x τοῦ ἐναντίου χαὶ φϑείρεται εἰς τὸ ἐναντίον: ἀδύνατον 

ἄρα τὸ γενητὸν ἄφϑαρτον εἶναι χαὶ οὕτως ἀΐδιον. χαὶ τὸ φϑαρτὸν πάλιν, 
4 a) XY Ψ βὰς 5 ΄ 2 2 2 4 C / ᾿ 15 ἐπειδὴ χαὶ αὐτὸ ἀλλοιωτόν ἐστιν ἔχον ἐναντίον, οὐ μόνον φϑείρεται εἰς τὸ 

ἐναντίον, ἀλλὰ χαὶ γίνεται éx τοῦ ἐναντίου: ὥστε ἀδύνατον ἀγένητον χαὶ % 

οὕτως ἀίδιον εἶναι τὸ φϑαρτόν. 
2 ~ >\ 4 σ \ \ Seas: Ἃ \ ς 275 [ὑπιστῆσαι δὲ χρή, Ot: χαὶ τὸ ἀγένητον, χἂν φϑαρτὸν ὑπόχειται, ἀΐδιον 

ὃ τς χαλεῖ διὰ τὸ μὴ ie pl τῆς bene a εἰ χαὶ “πέρας 

375 δι \ £ c i \ 

ἀΐδιον ἜΝ διὰ τὸ ἀνέκλειπτον τοῦ ΤΟΣ τὴν ὑπόστασιν ὍΣ οἰὸς ὃξ 30 

διαφορὰν τοῦ τε ἐπὶ ϑάτερα τούτου ἀιδίου χαὶ τοῦ ἐπ᾽ 
σαφῶς τὸ ἄπειρον. χρόνον ὑπάρχον διελὼν εἴς τε τὸ ἁπλῶς, ὅπερ ἐστὶ τὸ 
5 ? » \ > \ 3 , σ 2 \ af > \ , σ σι ςς \ ἐπ᾿ ἄμφω, xat εἰς τὸ ἀπό τινος, ὅπερ ἐστὶ τὸ ἐπὶ ϑάτερα, ὅτε ἔλεγεν" ““τὸ 

95 ὃὲ ἄπειρον χρόνον ἣ ἁπλῶς ἣ ἀπό τινος ἣ ἀεὶ ἢ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ὑπάρ- 35 

χει ov’. 
€ 

‘O δὲ ᾿Αλέξανδρος μετὰ τὸ πέρας τῆς τοῦ βιβλίου ἐξηγήσεως πάλιν 
τοῦ ᾿Αριστοτέλους ἐχείνης μνημονεύσας τῆς λέξεως τῆς λεγούσης “td δὲ 

φάναι μηδὲν χωλύειν γενόμενόν τι ἄφϑαρτον εἶναι = ae 
30 πρὸς tov [Ιλάτωνα ἐχ πλείονος παρασχευῆς εἰπόντα, ὅτι ὅσον μὲν ἐφ᾽ 40 

ἑαυτῷ τὸ σωματοειδὲς πᾶν λυτὸν ἂν εἴη χαὶ φϑαρτόν, διὰ δὲ τὴν ἀγαϑό- 
ere τ 

τητα τῆς ϑείας βουλήσεως τῆς προσεχῶς τὸν οὐρανὸν παραγούσης ἄλυτος 

1 ἀλλοιοῦται A ὅπερ A: 6 De: om. E Φυσιχῇ] 15 3 τοῦτο A: corr. A? 

4 βιβλίου] cap. 3 ὅτι A: corr. A? zat ἄφϑαρτον om. D 7 xdvta — 
pr. τὰ (8)] mg. E? 8 εἰσί Ee δὲ ἀλλοιωτὰ] ἀλλοιωτὰ E: ἀλλοιωτὰ δὲ Ee 
Ὁ. ὅλως ἔχει Ab: ἔχει ὅλως DEe 12 ante ὃν del. εἰς τὸ ἐναντίον E! 13 πάντα 

Ee 18 zat om. Db κἂν φθαρτὸν Ab: om. DE: ef xal φϑαρτὸν E*c 

19 ὁ ᾿Αριστοτέλης] in ras. ἘΠ et] Ab: om. DE 20 ἔχει] AEb: ἔχειν DE? 

ἄφϑαρτον) corr. ex φϑαρτὸν A? 21 δὲ AE?b: om. DE 22 τούτου A: τοῦ seq. 

ras. 3 litt. E: del. E?: om. De 23 te om. D 24 ὅπερ] "18. A ἔλεγε Ὁ 
τὸ] χτὰ. 28301 25 δ᾽ ὁ ἢ (pr.)] corr. ex ἢ A ἢ ὡς] ὡς A 20 ov 

Ab: ὅν D: om. E 27 δὲ Ab: in ras. ἘΠ: om. Ὁ τῆς] suprascr. E? 

28 λέξεως} 28304 29 χωλύει D 30 εἰπόντα E*: εἰπόντος ADE ὅτι ὅσον) 

in lac. 8 litt, ἘΠ᾽ μὲν om. E 
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Ἁ 3 , na & 5 1. & fo ne, , oO Ἁ c x , "ἡ " 

χαὶ ἀϑαάνατος ὁ οὐρανὸς διατελεῖ: χαί φησιν, ὅτι τὰ ὑποδεχτιχά τινος ἢ 1608 
Vv ~ ξ 5 ΄ . “ 5 

ἐνδεχομένως ἔχει τοῦτο, ὡς δύνασϑαι χαὶ τὰ ἐναντία δέχεσϑαι, ἢ ἀναγ- 45 
Ἁ ἐν Ὁ ΄ > ‘ » 

χαίως" xal τὰ | ev ἐνδεχομένως δυνάμενα χατέχειν δύνατα! thy εἰς τὸ 160» 
Oy ἕτερον τῶν ἀντιχειμένων μεταβολὴν ὑπό τινος χωλυϑῆναι, ἐφ᾽ ὧν δὲ τὸ 

υνατὸν ἀντὶ τοῦ ἀναγχαίου λέγεται, ταῦτα ἁπλῶς ἀδύνατα ἐν τῷ ἀντιχει- σι o7 

/ Δ ~ IN Ἢ ΄ > ΄ ’ ὦ \ / 

μένῳ τούτων yevecdat' ὃ γὰρ ἁπλῶς ἀδύνατόν ἐστιν, On’ οὐδενὸς ἄν γέ- 5 
ia ~ 98 4 ὟΝ 7 ε \ yolto. “τῶν γὰρ ἀδυνάτων, φησί, τὰ μέν τισιν ἀδύνατα, ὡς τὸ ἄραι 

΄, ΓΑΕ ΟῚ ws > bal v ἮΝ , ‘ δι δ ~ tn ἢ > ΄ Δ 

βάρος τοσόνδε, ἄλλοις ἂν εἴη δυνατά, τὰ ὃὲ ἁπλῶς ἀδύνατα, ὧν ἢ φύσις 
Ἧ 9 χ i 5 , 5 5 ~ 

ἣ ὑποχειμένη ἀνεπίδεχτός ἐστι, χαὶ ὧν τὰ ἀντιχείμενα ἐξ ἀνάγχης αὐτοῖς 

10 ὑπάρχει, ταῦτα πᾶσίν ἐστιν ἀδύνατα, ὡς τὸ τὴν διάμετρον σύμμετρον τῇ 
΄ 

πλευρᾷ ποιῆσαι ἣ τὰ δὶς δύο πέντε. τούτων GE οὕτως ἐχόντων, φησίν - 
ἴδωμεν, τοῖς Guapo πῶς ἢ τοῦ φϑαρῆναι δύναμις ὑπάρχει, πότερον ὡς 
yos 

νδέχεσϑαι χαὶ μὴ φϑαρῆναι ἢ ὡς ἐξ ἀνάγχης φϑαρησομένοις. ἀλλ᾽, εἰ 
μὲν ἐνδεχομένως, ἐνεδέχετο ἂν χαὶ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ τι τῶν φϑαρτῶν μὴ φϑα- 15 . 9 

- Ts) 15 ee τοιοῦτον γὰρ τὸ ἐνδεχόμενον τὸ οἷόν τε γενέσϑαι. χαὶ μὴ γεν γέσϑαι. 
5 > » 

ς ἀνάγχης 
~ \ 

ὶ δὲ undey ἐνδέχεται τῶν φϑαρτῶν ἐξ αὑτοῦ μὴ φϑαρῆναι, 

ἂν ὑπάρχοι τὸ δεῖν φϑαρῆναι τοῖς φϑαρτοῖς. εἰ δὲ ἐξ ἀνάγχης τοῦτο, τοῦ 

ἀντιχειμένου ἂν τούτῳ ἀνεπίδεχτα εἴη ἔστι δὲ τοῦτο τὸ μὴ φϑαρῆναι" 20 
ἀδύνατον apa, χαὶ πᾶσιν ἀδύνατον χαὶ ἁπλῶς ἀδύνατον, τὸ φϑαρτὸν μὴ 

90 το τος τούτου δὲ οὕτως ἔχοντος, φησί, πότερον πάντα τῷ Dew ὃυ- 

vata λέγουσιν of ταῦτα λέγοντες ἣ λέγουσί τινα χἀχείνῳ ἀδύνατα: εἰ γὰρ 

εἴη τινὰ χατ᾽ αὐτοὺς ἀδύνατα τῷ Dew, δῆλον, ὅτι ταῦτα ἂν εἴη τὰ τῇ 30 

αὑτῶν φύσει τοιαῦτα. ἀλλὰ μὴν λέγουσί τινα χἀχείνῳ ἀδύνατα: ὃ γὰρ 

λέγων “ahh οὔτε ἀπολέσϑαι τὰ χαχὰ δυνατόν, ὦ Θεόδωρε, οὔτε ἐν ὑὸς 

25 αὐτὰ ἱδρῦσϑαι, τὴν δὲ buen φύσιν χαὶ τόνδε τὸν τόπον περιπολεῖ ἐξ 
ἀνάγχης ὡς ὃν τὸ τοιοῦτον ἀδύνατον χαὶ τῷ Dem λέγει. εἰ γὰρ ἦν. φησί, 80 

δυνατὸν αὐτῷ, τί ἂν πρὸ τούτου μᾶλλον ἐβουλήϑη; ἀλλ εἰ τὰ τῇ αὑτῶν 

φύσει ἀδύνατα χαὶ τοῖς ϑεοῖς ἀδύνατα, ἀδύνατον d& τῇ αὑτοῦ φύσει τὸ 

φϑαρτὸν μὴ φϑαρῆναι, φϑαρτὸς ὃὲ ὁ χόσμος. ἀδύνατον χαὶ τῷ Dex “ ρτο uy φ 07 > 16 οτος ξ (σμης. DUVATO (αι τα usu 

30 μὴ φϑαρῆναί ποτε τὸν χύσμον. εἰ γὰρ τοῦτο τὸ ἀδύνατον δυνατὸν ἐχείνῳ, 35 

ὃ τὸ om. A 5 ἀντὶ τοῦ ἀναγχαίου] ἀναγχαίως Ὁ ἀδύνατον Α T τὰ 

A: suprascr. ἃ A? ἀδύνατον A 8 post ἄλλοις add. yap E7e 9 ἐστιν ὁ 

χαὶ ὧν om. D 11 φησίν om. A 12 πότερον] πό- e corr. EB! 13 ἢ] supra- 

scr. E? φϑαρησομένης DE: corr. E? 14 ἐνδέχοιτο D 15 τοιοῦτο Ὁ 
10 αὐτοῦ DE: corr. E? 18 ἀνυπόδεχτα ¢ τὸ] suprascr. E*? 19 πᾶσι ¢ 

ἀδύνατον (sec.)] del. E?: om. be 20. 21 évvatév A: corr. A? 21 7 AE?b: εἰ E: 

ἢ εἰ Ὁ 22 τῷ ---ἀδύνατα (23)] mg. E? ἂν ety] ἔσονται Ec 23 αὐτῶν Ὁ 

λέγουσί] φύσει Ee χἀχείνῳ ὃ: χἀχεῖνοι AD: αὐτῷ 3. ἀδύνατα λέγουσιν Ἐς 

24 λέγων] Plat. Theaet. 110 ἃ οὔτ᾽ Ας ἀπωλέσϑαι Ὁ ® Θεόδωρε] comp. 

A: τῷ ϑεῷ A? οὔτ᾽ c 25 αὐτὰ] αὔτ᾽ ὁ: om. Ὁ ἱδρῦσϑαι αὐτά Ὁ 

τρόπον D 26 τὸ om. DE 27 αὐτῷ Ab: αὐτὸν D: om. Ec ἂν] mut. in ἂν 

οὐ Ἐ5 ς post μᾶλλον add. ἐκεῖνο E%e ἐβουλήϑην E: corr. E* αὐτῶν DE: 

corr. E? 28 ϑείοις A ἀδύνατον) corr. ex ἀδύνατα E? αὑτοῦ A7E?: αὐτῶν 

A: αὐτοῦ DE 29 otaptos] φϑαρτὸν A: corr. A? 30 τὸ ἀδύνατον δυνατὸν ba; 

ἀδύνατον δυνατὸν ὃν ADE: ἀδύνατον ὃν δυνατὸν ς 
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10 

to σι 

τί δήποτε οὐχὶ χαὶ τῶν ἄλλων ἕχαστον τῶν γενητῶν te χαὶ φϑαρτῶν 160» 
ἄφϑαρτον ἐποίησεν: ἐφ᾽ ἑχάστου γὰρ ἔχει λόγον τὸ ἄφϑονον εἶναι τὸ 
θεῖον; 

Ταῦτα τοῦ ᾿Αλεξάνδρου χαὶ αὐτοῖς γεγραφότος τοῖς ῥήμασι ϑαυμάσοι 
ἂν τις, πῶς οὐ τὰ αὐτὰ πρὸς τὸν ᾿Αριστοτέλην ἀντείρηχεν ἐν τῷ ὀγδόῳ 40 
τῆς Φυσιχῇῆς ἀχροάσεως ἀποδείξαντα, ὅτι 6 οὐρανὸς πεπερασμένος ἐστὶ 
χατὰ μέγεϑος τῇ ἑαυτοῦ φύσει, χαὶ ὅτι τὸ πεπερασμένον σῶμα πεπερασ- 
μένην ἔχει δύναμιν, χαὶ ὅτι διὰ τὴν ἀπὸ τοῦ ἀχινήτου χαὶ ἀεὶ χατὰ τὰ 
αὐτὰ χαὶ ὡσαύτως ἔχοντος αἰτίου προσεχῶς ἐνδιδομένην δύναμιν vase 
tos ἐστι. τί γὰρ διαφέρει ταῦτα λέγειν, ἣ ὅτι διὰ μὲν τὸ γενητὸς εἶναι | 45 

ἀϑάνατος οὐχ ἔστι τὸ πάμπαν, διὰ δὲ τὸ προσεχῶς τῆς ϑείας ἀγαϑότη- 1015 
τος ἀπολαύειν χαὶ ἀμέσως οὔτε λυϑήσεται οὔτε τεύξεται ϑανάτου μοίρας: 

ἐξῆν γὰρ χαὶ τὸν ᾿Αριστοτέλους ἐρωτᾶν λόγον: πῶς ἄρα es τῷ οὐὖ- 
ρανῷ τὸ πεπερασμένον τῆς δυνάμεως; πότερον ὡς ἐν δέχεσθαι χαὶ μὴ πε- 
ρανϑῆναι 7 ἐξ ἀνάγχης περανϑησομένης; χαὶ εἰ μὲν ἐν δεχομένως, ἐπά- 

νεδέχετό τι χαὶ ἄλλο πεπερασμένον σῶμα ἄπειρον ἔχειν δύναμιν, 
ξ ἀνάγχης, ἐχεῖνο λέγειν, ὅτι πᾶσιν ἄρα ἀδύνατον χαὶ ἁπλῶς ἀδύ- 

νατον. ὥστε χαὶ τῷ ϑεῷ ἀδύνατον εἶναι τὴν πεπερασμένην δύναμιν ποιῆ- 10 

or 

o 

σαι μὴ περανθῆναί: 
᾿Αλλ᾽ ἢ μὲν ὁμοιότης τῶν λόγων πράδηλος; οἶμαι, χαὶ τοῖς ἀμβλύτε- 

ρον δρῶσιν, ὃ δὲ ᾿Αλέξανδρος οὐχ ἐνενόησεν, ὅτι χαὶ [Πλάτων χαὶ ᾿Αριστο- 
τέλης τὸν οὐρανὸν ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ γίνεσϑαι χαὶ χινεῖσϑαι προσεχῶς λέγοντες 
οἴδασι wy ἐνδεχομένως μηδὲ παρὰ φύσιν, ἀλλὰ ἀναγχαίως χαὶ χατὰ φύσιν 15 

ἀιδιότητα χαὶ ἀειχινησίαν ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ δεδομένην τῷ οὐρανῷ, βουληϑέντες 
δι ΑΙ > 2 ~F La ~ 2 os \ 5 » ἜΞΩ ~ 

ὃξ διὰ ϑεοσέβειαν ἐπιδεῖξαι Veotev ταῦτα διδόμενα χαὶ οὐχ ἀπὸ τῆς σω- 

ματιχῆς ἀναβλαστάνοντα φύσεως τῷ λόγῳ τὸ γινόμενον ἀπὸ τοῦ ποιοῦντος 
χαὶ τὸ χινούμενον ἀπὸ τοῦ χινοῦντος χωρίσαντες Bese ὅτι ἢ μὲν σω- 20 

ματιχὴ φύσις, ὥσπερ τὴν ὑπόστασιν ἀφ᾽ ἑαυτῆς οὐχ ἔχει, οὕτως οὐδὲ τὴν 
+> Ian 7s x Ἁ τὰ ΄ 5 > ΄ A ᾿ Vv σ Εν 

αιἰοιητῆτα OVOE τὴν αειχινησιαν, ἀλλ ὁ Beds TOUTWY αἰτιος. ὠσπερ οὖν 

90 ἐν τῷ [Ἰολιτιχκῷ βουληϑεὶς ὃ [Πλάτων δεῖξαι τὴν διαχόσμησιν πᾶσαν χαὶ 
τάξιν ἀπὸ τοῦ δημιουργοῦ τῷ σωματοειδεῖ παρεχομένην χωρίσας τῷ λόγῳ 530 

τὸν δημιουργὸν εἰς ἀταξίαν ὑποφερόμενον ὑπέδειξε τὸν χύσμον, οὕτως χαὶ 
ἐν τούτοις ἐβουλήϑησαν δεῖξαι, τίς μὲν ἢ τοῦ σωματοειδοῦς αὐτοῦ xa’ 

1 te om. D 4 ϑαυμάσαι Ec 5 od] in ras. 4 litt. EX ὀγδόῳ] cap. 6 
8 διὰ om. Ὁ τὰ add. A? J προσεχῶς om. Ec ἐνδεδομένην ο 

12 ἀπολαύειν] -ὑ- ὁ corr. ἘΠ 18 ὑπάρχειν Α 15 4% A: τῆς DE: Τῇ as 
E*be περανϑησομένην A 16 ἄλλῳ E: corr. E? 21 ἐνενόησεν 

A: ἐνόησεν DE 22 τοῦ om. Ec γίγνεσϑαι- DE 23 οἵδασι AE*b: οὐδ᾽ 

ἂν Ὁ: of δ᾽ ἂν E ἀλλ᾽ DEe χαὶ χατὰ φύσιν om. ¢ 24 ἀειχινησίαν AE*b: 

ἀχινησίαν DE διδομένην A 25 ϑεόϑεν ταῦτα A: corr. ex ταῦτα ϑεόϑεν ταῦτα 

D: ϑεόϑεν ταῦτα Ebe διδόμενα AD: δεδομένα Ἐ5ι: ταῦτα διδόνα E χαὶ om. 

Ee 26 ἀναλαμβάνοντα A γηνόμενον DE 27 ἀπέδειξαν A 

29 ἀεικινησίαν] -et- e corr. Ε' 30 ΠΠολιτικῷ} 272 e seq. 33 ἠβουλήϑησαν E 
σωματοειδοῦς) corr. ex σώματος δοὺς E? αὐτοῦ) αὐτὸ A 
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> Te ¢ σ 4 ~ , δ > | ~ ~ , ,ὔ Ψ 

αὑτὸ φύσις, ὅτι ἁπλῇ. εἰ τύχοι, ἣ Ex τῆς τῶν τεσσάρων Se ΗΝ 1015 

ἀχρότητος χαὶ Ged wat TET γασμένη χαὶ χυχλοφορητιχή, τίς ὃὲ 7 30 

προσεχὴς εἰς αὐτὸ τοῦ δημιουργοῦ 

αἰτία. ὅτι μὴ χαὶ τοῦ σωματοειδοῦς αὐτοῦ χαὶ τοῦ σχήματος χαὶ τῶν 

TED Ξρ 

3 
ξ εν νέρ pista, ὅτι ἀιδιότητος χαὶ ἀειχινησίας 

ἄλλων τῶν συνουσιωμένων ὃ ϑεὸς αἴτιος, ἀλλ᾽ ὅτι τούτοις ὑποστᾶσιν χαὶ 
- ᾿ ΄ " / δ \ (ape tape > Oo} ΄ Pin 1 ~ εὖ 

xa’ ἑαυτὰ ϑεωρουμένοις μείζονα χαὶ ϑειότερα ἀγαϑὰ ὑπάρχει ἀπὸ τῆς % 
οι 

ὑπεροχῆς αὐτοῖς τοῦ 'ϑεοῦ τῆς πρὸς αὐτὰ ἐνδιδόμενα" καὶ οὐδὲν ἄλλο λέ- 
et ὃ λόγος, ἣ τί μὲν ὡς γενητῷ καὶ πεπερασμένῳ τῷ χόσμῳ ὑπάρχει, εἰ 
c \ ? ΒΕ. ἂν» , \ c ~ © ~ po eae 3 / \ ὑποστὰς xa? αὑτὸν ἦν, τί 68 ὡς τῷ ϑεῷ προσεχῶς συνηρτημένῳ χαὶ 

10 διὰ τοῦτο πρὸς τὴν ἀπ᾽ αὐτοῦ τελειοτέραν μέϑεξι ἐπιτηδείῳ. ὥσπερ γὰρ 40 

γενητὸς χαὶ πεπερασμένος ἐστὶ xa αὑτόν, οὕτως χαὶ ἐπιτήδειος πρὸς 
> eel 4 , > 4 XOX a ~ a ~ 

ἀιδιότητα χαὶ ἀειχινησίαν. οὐδὲ τοῦτο οὖν ἁπλῶς enives εἰπεῖν, ὅτι τῇ 

ἑαυτοῦ φύσει φϑαρτὸς 6 χύσμος" ἣ γὰρ ὅλη φύσις αὐτοῦ μετὰ τῆς πρὸς 
τὸν δημιουργὸν ἐπιτηδειότητος ϑεωρεῖται, δι᾿ ὃν μετέχει τῶν ἀιδίων αὐτὸς 

15 ἀγαϑῶν: GAN 6 λόγος τὰ ἀχώριστα χωρίσας τό τε σωματοειδὲς τοῦ 101» 

χόσμου χαὶ τὴν ἀγαϑότητα τοῦ ϑεοῦ χαϑ᾽ αὑτὰ ϑεωρεῖν ἐπεχείρησεν. 

1 εἰ τύχοι om. Ὁ: εἰ ὁ ἢ x) ἢ cic A: ἢ εὖ DE: éx E?: χαὶ éx be τῆς] 

τὴν A 2 ἀχρότητος] comp. ambig. A καὶ χυχλοφορητιχὴ] xtA. om. E: aber- 

rat ὁ 3 εἰς αὐτὸ Ab: αὐτοῦ Ὁ ἀεικινησίας) corr. ex ἀχινησίας A® 5 bro- 

στᾶσιν b: ὑπόστασιν AD 6 ἑαυτὰ] ἑὰ Ὁ 7 ἐνδιδόμενα Db: ἐνδιδομένης A 

8 εἰ Ab: om. D 9 ὑποστὰς Db: ἀποστὰς A ὡς Ab: ἡ D 12 ἀειχινησίαν 

Ab: ἀχινησίαν Ὁ οὐδὲ τοῦτο scripsi: neque (igitur) hoc Ὁ: 6x seq. lac. 4 litt. et τὸ 

A: ὅπ τοῦτο D 14 ὃν A: ὧν Ὁ: quam Ὁ 16 ἐπεχείρησεν) in hoc vocabulo des. 

AD; reliqua latine dedi ex cod. Balliolensi Oxon. 99 et ed. Aldina, quae hie sola me- 

moriam genuinam servarunt. subiunxi interpretationem Graecam ex Ke 

Et illud autem studiositatis Alexandri indignum, ut aestimo, di- 
cere, quod, si possibile erat deo malum perdere, nihil utique vellet 

ante hoc, et “cur itaque non et aliorum generabilium unumquodque 

incorruptibile fecit? in unoquoque enim, ait, παροὺ rationem sine 
5 invidia esse divinum”. haec quidem igitur sunt viri primo quidem 

Discrepantias orthographicas heglexi 3 itaque non Ball.: non itaque Ald. 

4 unoquoque Ald.; uno Ball. habet rationem Ald.: ait ipsum Ball. 5 divinum 

Ald.: deum Ball.; v. p. 360,2 igitur] om. Ald. viro Ball. 

[Kaxetvo δὲ τῆς tod ᾿Αλεξάνδρου σπουδῆς ἀνάξιον, ὡς οἶμαι, φάναι, 
ὡς, εἰ δυνατὸν ἦν τῷ Yew τὸ χαχὸν ἀπολέσαι, οὐδὲν ἂν ἐβουλήϑη πρὸ 

τούτου. χαὶ διὰ τί δὴ μὴ χαὶ τῶν ἄλλων τῶν γενητῶν ἕχαστον ἄφϑαρ- 

τον ἐποίησεν: ἐν 0 γάρ, φησίν, εὔλογον ἀνεπίφϑονον εἶναι τὸ ϑεῖον. 
5 ταῦτα γάρ ἐστιν ἀνδρὸς πρῶτον μὲν τὴν τοῦ ϑεοῦ δύναμιν τῆς βουλήσεως 
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potentiam dei voluntate deficientiorem putantis. et quid quidem 
utique esset impeditivum dei potentiae, qui omnium entium naturas 

produxit? si autem bonum totaliter putasset non esse malum, quo 

modo ipsi locum subingrediendi in entia dedit talia extrema faciens, 

5 ut malum adnascatur ipsis? Et haec dico adversus Alexandrum non 

volentem duo principia entium dicere, sed persvasum ab Aristotele 

unum principium ponere clamante non bonam pluralitatem princi- 
patuum. deinde penitus videtur ignorare virtutem eorum, quae in 
Theaeteto de malo dicta sunt, propter quod et contentivum dog- 

10 matis in expositione praetermisit litterae, scilicet “subcontrarium 

enim aliquid bono esse necesse”. textus enim sic se habet: “sed 

neque perire mala possibile, o Theodore; subcontrarium enim ali- 

quid bono esse necesse est” et cetera. siquidem enim usque ad 

caelum in processu operationis substitisset deus, non utique habuisset 

τ malum subingressum in entia; quoniam autem fons omnis boni- 

tatis existit deus, etiam extremam bonitatem non praetermisit eam, 

quae sub luna, ubi generatio et corruptio et non solum species, sed 

1 voluntatem Ball. quid quidem Ball.: quidem quod Ald. 3.4 quo modo) quo Ball. 

4 ipsi Ald.: ipsa Ball. superingrediendi Ball. 7 unum principium ponere| om. Ball. 

clamare Ball. pluralitas Ball. 9 Theecico Ball. connectivum Ball. 

10 litere pretermisit Ald. 11 textus| Theaet. 176 ἃ se} om. Ball. 12. sub- 

contrario Ball. 13 est] om. Ball. 16 exsis Ball. etiam] ut Ball. 

ἐνδεεστέραν νομίζοντος. xattor τί ἂν ἣν ἐμποδὼν τῇ τοῦ ϑεοῦ δυνάμει 

τοῦ πάντων τῶν ὄντων τὰς φύσεις παραγαγόντος; εἰ δ᾽ ἀγαϑὸν ὅλως ἐνό- 

μισε μὴ εἶναι τὸ χαχόν, πῶς ἂν αὐτῷ χώραν τοῦ ὑπεισελϑεῖν εἰς τὰ ὄντα 

παρέσχεν τοιαῦτα τὰ ἔσχατα ποιήσας, ὡς τὸ χαχὸν προσφύεσϑαι αὐτοῖς: 

χαὶ ταῦτα πρὸς ᾿Αλέξανδρόν φημι οὐ βουλόμενον δύο ἀρχὰς τῶν ὄντων 
σι 

λέγειν, ἀλλ᾿ ὑπ’ ᾿Αριστοτέλους πεπεισμένον μίαν ἀρχὴν τιϑέναι βοῶντος 

“οὐχ ἀγαϑὸν πολυχοιρανίη"- ἔπειτα παντάπασιν ἀγνοεῖν δοχεῖ τὴν δύναμιν 

τῶν ἐν Θεαιτήτῳ περὶ τοῦ χαχοῦ ΠΡ Έο Ov ὃ χαὶ τὸ συνεχτιχὸν τοῦ 

δόγματος ἐν τῇ τοῦ δόγματος τούτου το παρέλιπεν τὸ δηλονότι “ὕπεναν- 

10 thoy γάρ τι τῷ ἀγαϑῷ εἶναι ἀνάγχη. τὸ γὰρ χείμενον οὕτως ἔχει" 

«ἀλλ οὔτε ἀπολωλέναι τὰ χαχὰ δυνατόν, ὦ Θεόδωρε" ὑπεναντίον γάρ τι 

τῷ ἀγαϑῷ εἶναι ἀνάγκη χαὶ τὰ ἑξῆς. εἰ γὰρ μέχρι τοῦ οὐρανοῦ ἐν τῇ 

προόδῳ τῆς ἐνεργείας ἔστη 6 ϑεός, οὐχ ἂν ἔσχε τὸ χαχὸν πάροδον εἰς 

τὰ ὄντα: ἐπεὶ δὲ πάσης ἀγαϑότητος 6 ϑεὸς ὑπάρχει πηγή» ταύτῃ τοι χαὶ 

15 τὴν ἐχτὸς ἀγαθότητα οὐ παρέλιπε τὴν τῶν ὑπὸ σελήνην. ἔνϑα Ἱένεσις χαὶ 
τε 

φϑορὰ χαὶ οὐ μόνον εἶδος ἀλλὰ χαὶ ἢ τοῦ εἴδους στέρησις ἀναγχαίως γέ- 

Ἴονεν, ὡς ὑπεναντίον τι τῷ ἐσχάτῳ γενέσϑαι ἀγαϑῷ, ὅπερ χατὰ τὴν αὐτοῦ 

‘ 

4 αὐτοῖς Ki: om. ὁ 10 εἶναι K: det εἶναι ὁ 11 οὔτ᾽ ὁ ἀπολέσϑαι e 

12 ἀεὶ εἶναι ὁ τῇ cs Corr. ex τῷ or 16 dvayxatws ec: ἀναγκαίων Καὶ 
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et privatio speciei necessario facta est, ut subcontrarium aliquid 
bono fieret extremo, quod secundum privationem ipsius consideratur. 

quare si hoc non esset, neque opportunum sibi extremum esset bo- 

num, neque deus omnis utique esset bonitatis causa. quare neque 

vellet utique deus perire mala; vellet enim utique et opposita ipsis 
bona perire et se ipsum non adhue omnis bonitatis esse causam. 5] 
autem dicat aliquis: quid’autem prohibet et bona haec esse et mala 
non esse? ignorat, quod non iam haec utique essent bona; non enim 
utique humana iustitia et temperantia, si non esset possibile ipsas 

10 detritas in privationes sui ipsorum Perea tani neque sanitas utique 

esset elementorum animalium, si non et aegrotare possent, sed essent 

virtutes animarum et infinitates corporum divinorum, et hoe utique 
animarum et corporum genus abscissum esset penitus a mundo, et 

esset etiam mundus imperfectus non etiam extremis bonis completus, 

15 et prima bona extrema, et illaboriose perfecta derelicta ‘a materia 

videntur differre nihil. vide igitur, quot et quantorum malorum 

σι 

3 neque Ball.: et neque Ald. 4 utique omnis Ald. 5 vellet (pr.)] volet Ball. 

utique (alt.)] om. Ball. 6 bona] corr. ex bonis Ball. 9 post et del. temporis 

Ball. temporantia Ball. 10 detritas Ald.: decretas Ball. 11 elementarium 

Ald. atium Ball. 12 hoc] h’ Ball. 14 imperfectus| imper\ans Ball. 

15 prima] propria Ald. illaboriosa perfectione Ald. derelicta Ball.: ab erran- 

tibus Ald. 

nh \ os Sal 

τέρησιν ϑεωρεῖται. εἰ δὲ τοῦτο μὴ ἦν, καὶ οὐδὲ τὸ ἀντιχείμενον αὐτῷ 
39 e \ Ἃ ἐν , > Oy σ 

an eu ἦν, οὐδ᾽ 6 ϑεὸς dv ἦν πάσης ἀγαϑότητος αἴτιος, ὥστε 
\ οὐδὲ βούλοιτ᾽ ἂν ὃ ϑεὸς ἀπολέσϑαι τὰ χαχά" Heels γὰρ ἂν ual τὰ ἀν- 
\ τιχείμενα αὐτοῖς ayaa ἀπολέσϑαι καὶ ἑαυτὸν μηχέτι πάσης ἀγαϑότητος 

-: > Ψ 7 , DB! 7 \ Ἁ 5 \ “ΟΝ αὖ \ 

5 εἶναι αἴτιον. εἰ δέ τις φαίη" τί δὲ xwdver xal τὰ ἀγαϑὰ τῇδε εἶναι xal ΙΝ \ il 

τὰ χαχὰ μὴ εἶναι; ἀγνοεῖ, ὅτι οὐκέτι ταῦτα ἣν ἂν ἀγαϑά" οὐ γὰρ av ἦν 

διχαιοσύνη a τίνη χαὶ σωφροσύνη, εἰ μὴ δυνατὸν ἦν αὐτὰς χατα- 
ἢ Ξ 

4 νὴ [4 ~ 3 ́ 3a) Ἃ ¢ c ‘4 τ 

τριφϑείσας εἰς τὰς στερήσεις ἑαυτῶν μεταβάλλειν: οὐδ av 7 ὑγίξια Ἣν 
b] 2 5.) > Pa) ΄ 

ύναντο: ἀλλ 006 ἤσαν ay at 
~ ~ ‘ ~ Ν 

τῶν στοιχειωτῶν ζῴων. εἰ μὴ χαὶ νοσεῖν cd 

ἀτόμων σωμάτων. χαὶ ταύτῃ δὴ 10 δυνάμεις τῶν ψυχῶν χαὶ αἱ ἀπειρίαι τῶν 
τὸ τῶν ψυχῶν χαὶ τῶν σωμάτων γένος ἀποτετμημένον ἂν ἣν παντάπασιν 

ἀπὸ τοῦ χόσμου, χαὶ ἦν ἂν ἔτι ὁ χόσμος τ οὐχέτι τῶν ἐσχάτων 

χγαϑῶν πλήρης. χαὶ τὰ πρῶτα ἀγαϑὰ τῇ coals  χαὶ ἀπόνῳ τελειώσει 162a 

τῶν πλημμελούντων ὑπὸ τῆς ὕλης ἐδόχουν ἂν διαφέρειν μηδέν. ὅρα οὖν. 7 i i pai 
πόσων χαὶ πηλίχων χαχῶν αἰτία ὑπῆρξεν ἂν ἢ τῶν χαχῶν ἀπώλεια" χαὶ 
a~ o \ \ Dams > \ 5) x» > > ae ζτο ΑΝ eds 
δῆλον, ὅτι χαὶ μὴ βουλόμενος αὐτὸ οὐχ ἄν ἣν ἀγαῦος. AAA χαλῶς ὁ 

1 καὶ K: om. ὁ 4 χαὶ --- ἀγαϑότητος) in ras. K 7 ante δικαιοσύνη del. 

ἡ Καὶ 8 οὐδ᾽ K: οὐδὲ ¢ 9 στοιχειωτῶν K: στοιχείων τῶν ς 
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causa utique existeret malorum perditio; et palam, quod et nolens 
ipsum non esset bonus. sed bene Plato necessariam existentem mali 
adnascentiam propter bonum novitque ipse et posteris enuntiavit. 
ex dictis autem planum ac palam prope, quod neque generabilium 
et corruptibilium unumquodque incorruptibile fecisse bonum utique 
esset nec extrema mundi; deinde quod id, quod sui ipsius omni 
natura est corruptibile, velut homo, si fieret incorruptibile, corrum- 
peretur penitus; nam quod incorruptibile non adhuc homo, sed aut 
alia aliqua natura eminentior, quales multae ante extrema sunt in 

10 mundo. 
Quantum ad hoe admirabili Alexandro recusato propter eos, qui 

aliquando opinione viri deducuntur hic alicubi sententia, finiam et ipse 
expositionem in primum librorum de caelo obsecrans dignus lauda- 
torum apparuisse caelique et dei magnificentiae circa caelum. 

σι 

1 utique) om. Ald. 2 Plato] Theaet. 176 a 3 posteris| posterea Ball. 

4 planum ac} om. Ball. prope] om. Ball. 5 fecisse Ball.: noluit facere Ald. 

bonum—caelum (14) Ball.: om. Ald. 7 incoruptibile Ball. 8 incoruptibile 

Ball. post aut lacuna videtur esse (fort. aut divinum aut) 11 Alexandro— 

caelum (14)] linea alio atramento supposita Ball. 12 aliquando| aliqu Ball. 

Πλάτων ἀναγχαίαν ὑπάρχουσαν thy tod xax0d πρόσφυσιν διὰ τὸ ἀγαϑὸν 
αὐτός τε οἶδεν χαὶ τοῖς ὕστερον ἀπεφήνατο. éx δὲ τῶν εἰρημένων δῆλον, 

χαὶ διὰ τί μηδὲ τῶν γενητῶν χαὶ φϑαρτῶν ἕχαστον ἄφϑαρτον eBovdyd ι τί μηδὲ τῶν γενητῶν χαὶ φϑαρ χαστον ἄφϑαρ Au 

ποιῆσαι]. 



τί 

ΕΙΣ TO AEYTEPON ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥ͂Σ ΠΕΡῚ OYPANOY 108. 

Τῆς προχειμένης πραγματείας, ὡς εἴρηται πρότερον, σχοπὸν ἐχούσης 

μετὰ τὸν περὶ τῶν φυσιχῶν χαὶ σωματιχῶν ἀρχῶν λόγον, ὃν ἐν τῇ Φυ- 

σιχῇ παραδέδωχεν ἀχροάσει, περὶ τῶν ἁπλῶν σωμάτων εἰπεῖν τῶν πρώτων 

5 ἐχ τῶν ἀρχῶν συνισταμένων τοῦ τε χυχλοφορητιχοῦ χαὶ τῶν ὑπὸ σελήνην 5 

τεσσάρων ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ, ὅτι πέντε τὰ ἁπλᾶ σώματά ἐστιν, ἀπέδει- 

tev ἐχ τῶν ἁπλῶν χινήσεων, χαὶ ὅτι τὸ χυχλοφορητικὸν οὔτε ἕν τι τῶν 
2 ~ 

τεσσάρων ἐστὶν οὔτε σύνϑετον ἐξ αὐτῶν, ἀλλὰ ἁπλοῦν ὑπερέχον τῶν ἐξ a 
ξς ϊ 

’ \ Nye te z \ ΄ 2 

σάρων xat οὐσίᾳ. 7 xal δὺν τες χαὶ ὅτι eee χαὶ ἀφϑαρτόν ἐστι 10 
“Ὁ Vv \ \ lé 

΄ 

10 τοῦτο, εἴπερ τὰ μὲν γινόμενα χαὶ φϑειρόμενα ἐξ ἐναντίων γίνεται χαὶ φϑεί: 

ρεται εἰς τὰ ἐναντία, τῷ ὃὲ Ἐπ φορητιχῷ σώματι μηδέν ἐστιν ἐναντίον, 
\ σ , > \ Q? [- \ \ Q/ > , σ 

χαὶ ὅτι πεπερασμένον ἐστὶν αὐτό te xa? αὑτὸ χαὶ χαϑόλου Getxvus, ὅτι 

οὐδὲν ἔστι σῶμα ἄπειρον, χαὶ ἔτι μέντοι ὅτι ἕν, χαὶ μηδὲν ἔστιν ἐχτὸς ts 

τοῦ οὐρανοῦ εἴς: σῶμα μήτε χενόν. ὡς ἀχόλουϑον 62 τῷ τὸν οὐρανὸν 

18 εἶναι τοιοῦτον τὸ χαὶ τὸν χύσμον ἀγένητόν τε εἶναι χαὶ ἄφϑαρτον χαὶ πε- 

περασμένον χαὶ ἕνα, καὶ ταῦτα συναπέδειξεν, ὅσα διὰ τὸν οὐρανὸν ὃ 

χόσμος ἔχει, ὥσπερ χαὶ τὸ μηδὲν exths ἀπολείπειν ἑαυτοῦ, ἀλλ ὅλον ἐξ 20 

ὅλων εἶναι τῶν σωματιχῶν συστάσεων. ταῦτα οὖν ἀποδείξας χαὶ τὸν περὶ 
~ 5 ΄ \ b) , 4 > A Va Ὁ» la 

τοῦ ἀγενήτου χαὶ cae AoE ἀναλαβὼν ἔδειξε πολυειδῶς, OTL τε ὁ 

20 Sonya: χαὶ dv αὐτὸν ὃ ὅλος χύσμος ἀγένητος χαὶ ἄφϑαρτός ἐστι χαὶ 
TESG i ps ΄ LAS 

οὔτε γενητὸς υὲν ἄφϑαρτος δέ, ὥς τινες ἐδόχουν λέγειν, οὔτε ἀγένητος % 
5 Ὁ Vv. \ Ω 7 ie 

φϑαρτὸς δέ, ἀλλ᾽ ἐφ᾽’ ἑχάτερα τὸ ἀίδιον eyer, καὶ χαϑόλου δὲ λοιπὸν, ὅτι 
\ > 

γενητὸν καὶ φϑαρτὸν χαὶ τὸ ἀγένητον | o ἀνταχολουϑοῦσιν ἀλλήλοις τό τ 

1 Rursus ine. ADE Σιμπλιχίου φιλοσόφου ὑπόμνημα εἰς τὸ 8 τῶν (corr. ex τῶ) περὶ 

οὐρανοῦ ᾿Δριστοτέλους Α 3 περὶ τῶν] suprascr. Ε 4 παρέδωχεν ὁ 

6. 7 ἀποδείξας 7 ἕν τι] corr. ex ἐν τῇ E? 8 ἀλλὰ] ἀλλὰ xal A post 

ἁπλοῦν add. 62 A?: δυσὶν Ec 9 7] seripsi: ἢ AD: om. Ee 2 te om. Ee 

13 ἔτι] ὅτι Ec ὅτι om. ὁ ἕν 6 corr. E!: ἕν ἐστι ς 14. οὐρανὸν) corr. ex 

οὖν E? 15 καὶ ἄφϑαρτον εἶναι c 19 λόγου E λαβὼν E, sed corr. 

ἔδειξε] seq. ras. 1 litt. E 20 ἐστι] seq. ras. 1 litt. E 21 ws] καϑά ς 

ἀγένητος μὲν c 22 τὸ] δὲ τὸ Ὁ λοιπόν om. ὁ 23 τὸ φϑαρτὸν Ec 
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χαὶ adoiaotov. ταῦτα τοίνυν ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ διὰ πολλῶν ἀπο- 10ϑν pues 
δείξας τὸ συμπέρασμα αὐτῶν ἀρχὴν ἐποιήσατο τοῦ δευτέρου βιβλίου, ἐν 

ᾧ τὰ λοιπὰ περὶ τοῦ οὐρανοῦ προβλήματα διαρϑροῖ. πρῶτον μέν, ὅτι ἢ 

χύχλῳ χίνησις χατὰ φύσιν ὑπάρχει τῷ οὐρανῷ χαὶ 7 ἐν ταὐτῷ μονὴ xal ὅ 

ἢ οὐ χατά τινα ἀνάγχην, χαὶ δεύτερον περὶ τῶν τοπιχῶν αὐτοῦ διαστάσεων 
χαὶ τῶν κατ᾽ αὐτὰς περάτων τοῦ τε ἄνω χαὶ τοῦ χάτω χαὶ τοῦ δεξιοῦ 

χαὶ ἄριστε γοῦ χαὶ τοῦ ἔμπ τροσϑεν χαὶ ὄπισϑεν, τρίτον περὶ τῆς τοῦ πλα- 
νωμένου ἀντιχινήσεως, διὰ τί γέγονε, xal τέταρτον περὶ τοῦ σχήματος, ὅτιιο Φ 

σφαιροειδὴς ὃ οὐρανός, καὶ πέμπτον, διὰ τί ἐπὶ ταῦτα χινεῖται ὁ πρῶτος 
10 οὐρανός, ἐφ᾽ ἃ νῦν χινεῖται, ἀλλὰ μὴ ἀνάπαλιν, χαὶ ἕχτον, ὅτι ὁμαλής 

ἐστι χαὶ οὐχ ἀνώμαλος ἢ τοῦ πρώτου οὐρανοῦ χίνησις, χαὶ ἕβδομον περὶ 
ἀστέρων οὐσίας τε αὐτῶν χαὶ σχήματος χαὶ τάξεως χαὶ χινήσεως, ὄγδοον, 15 

διὰ τί τῆς ἀπλανοῦς μίαν χίνησιν χινουμένης οὐχ det τὰ πλέον ἐπέχοντα 

ΤῊΝ πλείους χινεῖται χινήσεις, ὥσπερ ὃ ἥλιος ual ἢ σελήνη, ἀλλὰ τὰ 

13 μεταξὺ πλείστας, ἔνατον, διὰ τί ἑχάστη μὲν τῶν πλανᾶσϑαι λεγομένων 

\ σφαιρῶν ἕν ἄστρον ἔχει, ἣ ὃὲ ἀπλανὴς τοσαῦτα, ἐπὶ πᾶσι δὲ δέχατον 90 

περὶ τῆς γῆς, οὐ xa ἑαυτήν, ἀλλὰ περὶ τῆς σχέσεως, ἣν πρὸς τὸν οὐ- 
ρανὸν ἔχει, ὅτι χέντρου λόγον ee ἐν τῷ ee τε TOD οὐρανοῦ χεῖται 

σφαιροειδὴς οὖσα χαὶ αὐτή, χαὶ περὶ μένουσαν αὐτὴν ὃ οὐρανὸς χινεῖται, 

20 χαὶ μέγεϑος ὡς πρὸς τὸν οὐρανὸν παραβαλλομένη βραχύτατον ἔχει. συν- 2 
τοῦ [0] 

- ax 4 nn Vv \ ΄ ~ ~ [4 4 ΄ 

αιροῦντι δὲ τρία ἂν εἴη τὰ ὁλοσχερῆ τοῦ βιβλίου χεφάλαια περί τ 

οὐρανοῦ χαὶ περὶ τῶν ἀστέρων χαὶ τρίτον περὶ τῆς γῆς. 

p. 283526 “Ὅτι μὲν οὖν οὔτε fei ὃ πᾶς οὐρανὸς ἕως τοῦ εἰς 164e 

πίστιν περὶ τῆς ἀϑανασίας αὐτοῦ χαὶ τῆς ἀιδιότητος. 

\ 25 ‘QO μὲν ᾿Αλέξανδρος τὸ πρῶτον ὅλον βιβλίον περὶ τοῦ ὅλου χύσμου 5 

νομίζων εἶναι χαὶ τὸ συμπέρασμα τοῦτο ae αὐτοῦ λέγεσϑαί φησιν, ἥτοι 

ὅτι οὐ πᾶς γέγονεν ὃ χύσμος δηλοῦν: τὸ γὰρ χυχλοφορητιχὸν αὐτοῦ σῶμα, 

ὅπερ ἐστὶν ἣ πλείστη τοῦ χόσμου μοῖρα, ἀγένητον χαὶ ΛΈΓΩ ἐδείχ ty" 
οὐχ ὡς ἀντιδιαστέλλων πρὸς γεγονότα αὐτοῦ τινα μέρη εἴρηχε τὸ ὃ 10 

80 πᾶς οὐρανός; χἂν γὰρ τὰ ὑπὸ σελήνην στοιχεῖα γίνηται χαὶ φϑείρηται, 
Ἁ 3 \ ᾿ > vy ἡ \ 4 \ ΄ \ \ \ 

ἀλλὰ χατὰ τὴν εἰς ἄλληλα μεταβολὴν ἔχοντα τὴν γένεσιν xal τὴν φϑορὰν 

2 συμπέρασμα] πέρας c ἀρχὴν A: τὴν ἀρχὴν DE 7. 8 τῶν πλανωμένων ὁ 

8 τέταρτον --- πέμπτον (9) AE*b: om. DE 9 σφαιριχὸς E? χαὶ om. E? 

πέμπτον] seq. ras. 2 litt. Εὶ 11 οὐρανοῦ] obvou corr. ex ἀνου A? zat (alt.) 
om. ὁ 12 σχημάτων ¢ 13. 14 αὐτῆς ἀπέχοντα c 14 ws ¢ 15 ἔνατον 

AIDE: ἔννατον δέ C: ἔννατον Αὔς μὲν om. ὁ 16 δὲ (alt.) Ab: om. DE 18 te 

τοῦ AC: tod te DE χεῖται] xtvettat Τὸ 19 περὶ] παρὰ c 20 ἔχει] ἔσχεν E 

21 βιβλίου CDE?: 6” A: βίου E: δευτέρου βιβλίου be 22 τρίτον Ab: om. Ὁ: 7 E: 
γῆς BE? περὶ τῆς γῆς om. E 23 ὅτι --- ἀιδιότητος (24) om. Ὁ 25 ὃ] xat ὁ D 

26 νομίζει Ὁ 29 αὐτοῦ τινα μέρη AC: αὐτοῦ μέρη twa DE: τινὰ μέρη αὐτοῦ ec 

εἴρηχε] corr. ex εἴρηται A*: dictum est Ὁ 6] corr. ex οὐ A? 90 γίνεται "αὶ 

φϑείρεται Τὸ 



σι 

10 1 

15 

20 

τῷ σι 

30 
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9. Vs ΄σ Cr Ω ΤΟΣ \ pls ΔῸΣ “x [ aoe bys C7 oe ΡΟΝ wy iP 

οὗ γίνεται οὕτως ὡς πρότερον μὴ ὄντα, οὐδὲ Fy, OTE οὐχ ἣν, οὔτε αὐτὰ 1041 
~ > ~ > bY » ‘ 

οὔτε τὰ THY συνθέτων εἴδη ζῴων τε χαὶ φυτῶν: GAN εἴπερ ἄρα, πρὸς 15 

ἀντιδιαστολὴν τῶν ὑπὸ pon ἀτόμων εἴη λεγόμενον τὸ ὃ πᾶς οὐρα- 

νός: Σωχράτης γὰρ μὴ πρότερον ὧν γέγονεν: ἀλλὰ ταῦτα οὐχ ἔστιν 
¢ ~ ~ , / 5 > Luc 5 / 5 \ " ’ 

ἁπλῶς τοῦ χόσμου μέρη. ἀλλ᾽ οἷον ἀποτελέσματα. εἰ γὰρ ἣν μέρη χυ- 
΄ 552 Ἢ οὐ ὦ ΄ ’ z ae eee © , ΄ 

ρίως, οὐδέποτε ἂν ὅλος 6 κόσμος Ty ἀεί τινων αὐτοῦ φϑειρομένων μορίων" 30 
ν >) » | Ὁ - 4 ὧν \ \ ΄ [4 ») ~ \ v ΄ ~ 5 

ἀλλ ἐν ἑστῶσί τισιν εἶναι χρὴ τὴν ὁλότητα αὐτοῦ. τὸ οὖν ὁ πᾶς οὐρα- 
/ (es NS 6 ᾿Αλέξ μ᾿ he aN ~ 6h aah wot nur ~ adn οὐ νὶ vos, ὡς μὲν 6 ᾿Αλέξανδρός φησι, περὶ τοῦ ὅλου χόσμου εἴρηται, ἀλλ οὐχὶ 
~ ~ Vv ὮΝ ( 5 

τοῦ οὐ ce σώματος. ἔστι ὃὲ τὸ λεγόμενον, ὅτι ὁ χύσμος οὐ 

ἔγονεν, οὔτε ἐνδέχεται αὐτὸν φϑαρῆναι: οὐ γάρ, εἴ τινα τῶν σωμάτων 35 

εἰς ἄλληλα μεταβάλλει, διὰ τοῦτο μέρη τινὰ τοῦ χύσμου φϑείρεται, ἀλλ᾽. 
c ἩΥ εν > , ~ \ 327 > Δ \ ¢ “4 \ Lf ὡς αὐτὸς ἀντιλέγων τοῖς περὶ ᾿Ιμπεδοχλέα χαὶ ᾿ Πράχλειτον παρὰ μέρος 

, \ , \ , 4; 5 \ ’ , { γίνεσϑαι λέγουσι χαὶ φϑείρεσϑαι τὸν κόσμον εἶπεν οὐ τὸν χύσμον γίνεσθαι 

χαὶ φϑείρεσϑαι, ἀλλὰ τοῦτον μὲν διαμένειν ἀΐδιον, τὰς δὲ διαϑέσεις 80 
μὴ ~ ¢ , [4 Ἃ \ i ~ \ , 3 ~ 

αὐτοῦ ὑπαλλάσσεσϑαι, οὕτως ἄν χαὶ ἡμεῖς λέγοιμεν: τὸ γὰρ χύόσμῳ αὐτῷ 

εἶναι τοῦτό ἐστι τὸ τὰ μέν τινα αὐτοῦ ἀεὶ διαμένειν, ὅσα δὲ ΣῈ: αὐτοῦ 

χαὶ φϑαρτά, ταῦτα δὲ εἰς ἄλληλα μεταβάλλειν: τοὐναντίον γὰρ ἴσως εἴη 

ἂν ἀληϑὲς λέγειν φϑείρεσϑαι τὸν χόσμον, εἰ μὴ ταῦτα οὕτως ἔχει, ὡς 3 

ἐχόντων αὐτῶν ὃ χόσμος ἣν χύσμος. 
Ταῦτα δὲ ἔστω χαλῶς ὑπὸ τοῦ ᾿Αλεξάνδρου λεγόμενα, εἰ τοῦτο προσ- 

τεϑείη μόνον. ὅτι Ἐπ dvs τῷ χυχλοφορητιχῷ ἈΕΕΡῪ προσήχει τὰ 
΄ ΄ Αὐ δ ΄ > ε ἘΣ εἰρημένα πάντα. χαὶ γὰρ περὶ ἐχείνου ἣν 6 προηγούμενος ἐν τῷ πρώτῳ 40 

, [4 Ἁ Ὁ) > ~ \ ~ σ , Ὁ ’ \ \ > 4 

βιβλίῳ λόγος: χαὶ Gt ἐχεῖνο χαὶ TH ὅλῳ χύσμῳ UE δ τὸ ἀγένητον 
> v . ΄ ᾿ - 

εἶναι χαὶ πολ aay χαὶ τὸ ἕνα χαὶ ΒΟΥ χαὶ αὐτὸν ὑφεστάναι. δηλοῖ 

δὲ χαὶ τὰ ἐφεξῆς λεγόμενα ἀπὸ τοῦ διόπερ χαλῶς ἔχει συμπείϑειν 

ἑαυτὸν περὶ τοῦ οὐρανίου ἘΠ σώματος, χαΐτοι χατὰ μίαν συνέχειαν 45 

προιόντος τοῦ λόγου χαὶ μηδαμοῦ μεταβαίνειν δοχοῦντος. ἀλλὰ χαὶ τὸ 

ἀρχὴν καὶ τελευτὴν μὴ ἔχειν | τοῦ παντὸς αἰῶνος, τουτέστι 164» 

τῆς χρονιχῆς τοῦ βίου παρατάσεως" ἑχάστου γὰρ αἰὼν αὕτη λέγεται εἰκών 
ea ~ ΄ "- 5. ὦ " ἈΠΕ Ὰ - 9 , \ 

τις OLUGH TOV AVPLOS αἰῶνος, χαὺ σον GUVALOEGLS εστι τοῦ ὅλου βίου" χαι 

΄ τοῦτο οὖν τὸ ἄναρχον χαὶ ἀτελεύτητον προηγουμένως μὲν ὑπάρχει τῷ χυ- ὅ 

χλοφορητιχῷ σώματι, δι᾿ ἐχεῖνο ὃὲ χαὶ τῷ ὅλῳ χόσμῳ. 

1 γίνεται] corr. ex γίνηται E? 2 οὔτε] corr. ex ὄντα E? ely] corr. ex ἤδη E* 

ὃ ἂν εἴην λεγόμενον] corr. ex γεγόμενον A® 4 dy] ὃν E 5 ἀποτελέσματα 

AC: ἀποτέλεσμα DE 6 αὐτοῦ AE*b: αὐτῶν DE 7 τίσι E: corr. E? 

8 χόσμου ὅλου Ee οὐχὶ] οὐ ὁ 9 δὲ] supraser. E? 11 μεταβάλλη E: 

corr. E? 13 γίνεσϑαι λέγουσι AC: λέγουσι γίνεσϑαι DE 14 δὲ om. E 

15 λέγοιμεν Ο: λέγωμεν ADE?: λέγομεν E τὸ AC: τῷ DE 10 τὸ om. ὁ 

11 δὲ] δὴ c: om. b μεταβάλλειν AE?: μεταβάλλει CDE γὰρ] corr. ex μὲν E! 

18 εἴη ἂν ἀληϑὲς ACh: ἂν εἴη ἀληϑὲς DE: ἂν ἀληϑὲς εἴη c ἔχοι A 19 ἦν] corr. 

ex 7} E? 20 εἰ] et “καὶ Ὁ 22 ὃ προηγούμενος] προηγουμένως 6 De 25 τοῦ] 

ὥ84 a2 26 αὑτὸν ec: αὐτὸν C ante περὶ add. τὰ E*be 27 μηδαμῇ ec: 

nullatenus b 27 τὸ] 28328 30 συναίρεσίς Ab συναίτιος D: ϑέσις E: yp. συναίρε- 

σις KE? 82 τῷ] corr. ex thy E? 
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Πάνυ GE dup Bis τῷ ἀρχὴν χαὶ τελευτὴν μὴ ἔχειν τοῦ παντὸς αἰῶνος 164» 
ἐπήγαγε τὸ ἔχων δὲ χαὶ περιέχων ἐν αὑτῷ τὸν ἄπειρον χρόνον. 
εἰ μὲν γὰρ an’ ἀρχῆς τινος ἐγεγόνει Χαύνοθα δῆλον, ὅτι προῦπῆρχε τῆς 10 

ὑποστάσεως αὐτοῦ χρόνος, χαὶ εἰ ἐν μέ ἔρει τινὶ χρόνου ἐφϑείρετο, ἣν ἂν 
5 χρόνος μετὰ τὴν ὑπόστασιν αὐτοῦ: τὸ οὖν μήτε προὐπάρχειν αὐτοῦ χρό- 

γον μήτε μεϑυπάρχειν ἐδήλωσε διὰ τοῦ ἔχειν χαὶ περιέχειν ἐν αὑτῷ 
τὸν ἄπειρον χρόνον. καὶ γὰρ wet οὐρανοῦ γεγονὼς ὁ χρόνος, ὥς φη- 15 
σιν 6 [ΠΠλάτων, οὔτε προὐπάρχει οὔτε μεϑυπάρχει τοῦ οὐρανοῦ, GAN 7 
ἀπειρία αὐτοῦ ἄπειρον ποιεῖ τὴν τοῦ εἶναι τοῦ οὐρανοῦ παράτασιν. ἄπει- 

10 ρὸν δὲ οὐ τὸν χατ᾽ ἐνέργειαν ἀχουστέον, ἀλλὰ τὸν ἄπειρον γινόμενον τοι- 
οὗτος γὰρ ὃ χρόνος ἐν τῷ ὑλονς τὸ εἶναι ἔχων. 

᾿Αλλὰ πῶς ἔχεσϑαι χαὶ περ χες Har τὸν χρόνον ὑπὸ τοῦ οὐρανοῦ 20 

φησιν; ἄρα, ὡς ᾿Αλέξανδρος οἴεται, ὅτι ποιητής ἐστι τοῦ χρόνου ὁ οὐρα- 
γός, εἴπερ τῆς τούτου χινήσεως μέτρον ὃ χρόνος, χαὶ οὐχ ἔστι τις χρόνος 

15 ἔξω αὐτοῦ. ee εται δέ πως τὸ γινόμενον ὑπὸ τοῦ ποιοῦντος: 7 τοῦτο 

ἐπιστάσεως ἄξιον; εἰ γὰρ μέτρον THis χινήσεώς ἐστιν ὁ χρόνος. οὐ τὸ με- 9 

τρούμενον ἂν εἴη τοῦ μετροῦντος αἴτιον, ἀλλ ἀνάπαλιν, χαὶ εἰ pet οὐρα- 
vod γέγονεν ὁ χρόνος, πῶς αἰτία τοῦ χρόνου ἣ τοῦ -οὐρανοῦ χίνησις;: μή- 

ποτε οὖν πολλῶν ὄντων τῶν συμπληρούντων ἀγαϑῶν τόν τε οὐρανὸν χαὶ 

20 τὸν ὅλον χύσμον ἕν τι τούτων χαὶ χυριώτατον ὃ χρόνος, ὃν ὃ δημιουργός, 30 
ὥς φησι [ἰλάτων, ἔτι μᾶλλον ἐξομοιῶσαι τὸν χόσμον τῷ παραδείγματι 

βουληϑεὶς αἰωνίῳ ὄντι εἰχόνα τοῦ αἰῶνος ποιήσας τὸν χρόνον προστέϑειχε 

τῷ χύσμῳ. πλήρωμα οὖν χαὶ οὗτος τοῦ χόσμου γεγονὼς εἰχότως οὐ πε- 
pteyet τὸν MOG RAY, ὥς τινες οἴονται, ὃ χρόνος προυύπάρχων 7 μεϑυπάρχων 35 

τῷ qn αὐτοῦ, ἀλλ᾿ ἔχεται ὑπ᾽ αὐτοῦ χαὶ περιέχεται μέρος τι χαὶ αὐτὸς συμπλη- 

ρωτιχὸν ὑπάρχων τοῦ οὐρανοῦ ἣ τοῦ ὅλου χόσμου. 
"Ex τε οὖν τῶν ἤδη δεδειγμένων., φησί, πιστὸν γέγονεν, ὅτι ἀγένη τος 

\ y , 5 o 5» ‘ A ee ΤΟΣ , χαὶ ἀφϑαρτός ἐστιν ὅ τε οὐρανὸς χαὶ ὃ ὅλος χόσμος, χαὶ ἔτι μέντοι ἐχ 40 
τοῦ τοὺς τἀναντία δοξάσαντας χαὶ γενητὸν αὐτὸν χαὶ φθαρτὸν λέγοντας 

μέν, ὡς ἡμεῖς λέγομεν, τὸ ἀληϑὲς ἔχειν ἐνδέχε- μεν, ὡς μεῖς AcyOUsy, > ἔχε ey δεχε- 80 ἐληλέγχϑαι. εἰ γὰρ οὕτω 

1 ἀρχὴν ACE*b: om. D: ἀρχὴν εἰς τελευτὴν E zat om. Ὁ μὴ ἔχειν καὶ tehev- 

τὴν C 2 ἔχων AC: ἔχον DE περιέχων AC: περιέχον DE αὑτῷ Ο: ἑαυτῷ 

DE: αὐτῷ A 3 χρόνου] corr. ex χρόνος A* 4 εἰ] εἴ we φϑείροιτο Ὁ 

ἦν] εἴην E: εἴη E? 6 αὑτῷ C: αὐτῷ ADE 7 yeyovws ACE: γέγονεν De 

7.8 φησὶ Πλάτων ς φησιν] Tim. 38 b 8 οὔτε] καὶ οὔτε c μετὰ τὸν οὐρανόν ς 

9 παράτασιν AC: περάτωσιν DE: παράστασιν c 10 tov (pr.)] τὸ Cb τὸν (alt.)] 

τὸ Ὁ γενόμενον AC 18 ὡς] ὡς ὁ ς 14 χαὶ --- χρόνος] mg. E? 

16 ἐπιτάσεως E: corr. E? 18 αἰτία] e corr. A? 20 ὅλον χόσμον CDA?: 

ὅλον χρόνον Al: χόσμον ὅλον Ec post χρόνος add. ἐστί Ἐ3 21 Πλάτων] 
Tim. 98 " 23 «zal οὗτος τοῦ χύόσμου CDEb: τοῦ χόσμου καὶ οὗτος τοῦ κόσμου A: 

τοῦ χόσμου χαὶ οὗτος ὁ 24 οἴοντε E: corr. E? προὐπάρχων ὃ χρόνος ἢ μεϑυπάρ- 

yor C: 6 χρόνος μεϑυπάρχων ἢ προὐπάρχων ec 21 φησί om. E 21. 28 ἀγένητος 

zai} bis E, sed corr. 28 ὅλος 6 E 28. 29 éx τοῦ] e corr. E? 29 τὰ 

ἐναντία A αὐτὸν Ab: om. DEc φϑαρτὸν αὐτὸν ς 30 ἐληλέχϑαι E 
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ται; ὥστε ἀγένητον αὐτὸν εἶναι χαὶ ἄφϑαρτον, ὡς δὲ ἐχεῖνοι λέγουσιν, ἢ 164» 
γενητὸν χαὶ φϑαρτὸν ἣ Πενῃ τὸν μὲν φϑαρτὸν δὲ ἣ γενητὸν ἄφϑαρτον δέ, 45 

> S ef \ 

οὐκ ἐνδέχεται, μεγάλην ἂν ἔχοι χαὶ τοῦτο | ῥοπὴν εἰς πίστιν περὶ τῆς 165. 
‘ 

ἀϑανασίας αὐτοῦ χαὶ τῆς ἀιδιότητος. λέγεται δὲ ἢ μὲν ἀϑανασία χατὰ 
ὅ τὸ ἀνέχλειπτον τῆς ζωῆς, ἢ δὲ ἀιδιότης χατὰ τὸ ἀνέχλειπτον τῆς οὐ- 

eS ene seers ἢ tod Ile - Φ ‘> ΕΝ Q.7 ‘ Ν) κε 

σίας, ὡς χαὶ ἐν τῷ τοῦ [Πλάτωνος Φαίδων: μεμαϑήχαμεν. ϑαυμαστὴ δ᾽ ἢ 
~ > (τ , ~ 5 η ‘ 

τῶν ᾿Αριστοτέλους ῥημάτων μετὰ τῆς ὙΠ ΕΠ pov εὐλαβείας ἀχρίβεια- τὰ ὃ 
" σῶν, ~ > 

μὲν yap On αὐτοῦ δειχϑέντα ἐνδέχεσ 
‘ 

Dat φησιν οὕτως ἔχειν, καίτοι 
οὐχ ἐνδεχόμενα, ἀλλὰ ἀναγχαῖα τὰ περὶ τοῦ ἀγενήτου χαὶ ἀφϑάρτου 

¥ ~ , 

tl =TOU %OG00, 10 συναγαγὼν συμπεράσματα ἐπὶ τοῦ ὅλου οὐρανοῦ χαὶ ἐπ 
ἫΝ Ἂν , Pa piers Z \ > > Q 7 > + xa! ὃν δὲ τρόπον ἐχεῖνοι λέγουσι φησὶν οὐχ ἐνδέχεται" εἰ οὖν 10 

\ τ ΄ [ὦ Vv 3 ~ >) » Vv ‘ 

μὴ ἐνδέχεται οὕτως ἔχειν, ἀναγχαῖον ἂν εἴη τὸ μὴ οὕτως ἔχειν. πλὴν 
3 ist ~ 5 , > ‘4 / ~ / ‘ 

οὐχ ἣ τῶν ἀλλοτρίων ἀναίρεσις ϑέσιν τῶν ἡμετέρων εἰσάγει χατὰ 

ἀνάγχην" διὸ μεγάλην φησὶν ἂν ἔχοι καὶ τοῦτο ῥοπὴν εἰς πίστιν, 
Ξ 5" } > > ™m~ - , ὡς ἃ 5 5 - asa \ A ΄ vA 

15 ἀλλ οὐχ ἀπόδειξιν. τί οὖν; οὐχ ἀχριβῶς déderxtar τὰ περὶ τούτων ἤδη 15 
> ? 3 ΄ Ἃ - x > , b! . > 

δεδειγμένα; ἣ ἐφ᾽ ὧν ἀνάγχη 7 οὕτως ἢ ἐχείνως ἔχειν. ὃ ἀνελὼν τὸ 
5 δύνασϑαι. ὡς ἄλλοι λέγουσι, τὸ χαταλειπόμενον τίϑησιν: εἰ οὖν μήτε 

\ > ΄ ΄ a~ > ΄ 

γενητὸν εἶναι ona ται μήτε ἀγένητον vey φϑαρτὸν δέ, δῆλον, ὅτι ἀνάγχη 
ἀγένητον αὐτὸν χαὶ ἄφϑαρτον εἶναι" ἀλλ᾽ εἰ ual ἐξ ἀνάγχης τῇ ἄλλων 20 

20 ἀναιρέσει τιϑέμενον ἢ τι, οὐχ ἤδη τοῦτο λέγοιτο ἂν ov οἰχείων χατα- 
~ \ > >. % / \ Ὰ \ - ia , 

σχευῶν χαὶ ἀποδείξεων titeodar χατὰ συμβεβηχὸς γὰρ οὗτος 6 τρόπος 
ἐστὶ χαὶ οὐ προηγουμένως γινόμενος. 

Ὃ δὲ ᾿Αλέξανδρος ἐπέστησε τῷ οὔ 
πλεῖόν τι σημαίνειν αὐτό φησιν τοῦ οὐ φϑαρή 

Ο] 
υ 

v ry ἃ Lond - τε ἐνδέχεται φϑαρῆναι καὶ 35 
εἶ ρήσεται. ἐπειδὴ γάρ, φησίν, 

25 ἐδόχει [ἰλάτωνι φϑαρτὸν μὲν αὐτὸν εἶναι. μὴ ova βησεσθαι δὲ διὰ τὴν 
5 Vv 

Shaina tod ϑεοῦ, δείξας τοῦτο ἀδύνατον εἰχότως οὖν τὸ οὔτε 
\ 

tat φϑαρῆναι τίϑησι. xattor xat ὃ [Πλάτων εἴποι dv μὴ ἐν 
~ > \ Ἐν \ \ ἃ ~ ~ ~ c , ΕῚ 

φϑαρῆναι, ἀλλὰ διὰ τὴν παν τοῦ ϑεοῦ τοῦτο ὑπάρχειν αὐτῷ, οὐ 
΄ > , Ἅ ~ ς ~ 

μάτην δὲ ὑπ sae ec ἀλλ᾽ ὅτι, xdv τῇ Savtod φύσει πεπερασμένος 
80 ὧν πεπερασμένην ἔχῃ δύναμιν, ἀλλὰ τῷ βεῦσ Ree ὑπὸ τοῦ ἀχινήτου αἰτίου 

παράγεσϑαι χαὶ πρὸς ἐχεῖνο SEU ἐπιτηδείως ἔχει πρὸς ὑποδοχὴν 30 

τῆς ἐνδιδομένης ὑπ᾽ ἐχείνου χαὶ δι᾿ ἐχεῖνο ἀνεχλείπτου χινήσεως. 

2 γενητὸν (alt.)] γενητὸν μὲν ec ἄφϑαρτον δέ CF: ἄφϑαρτον ADE 0 Φαίδωνι] 

cap. 35 δ᾽ ἡ Α: δὲ ΠΕ: BAe 7 ante ἀχρίβεϊα del. ἀκριβείας E? 8 δειχϑέντα --- 
ἔχειν Fe (ad sententiam saltem apta): διχῶς ADE: om. b 9 ἀλλ᾽ e 10 ἐπὶ (pr.)] 

corr. ex ἐπεὶ A? ἐπὶ (alt.) om. ὁ 11 λέγουσιν c 12 μὴ ἐνδέχεται E*b: μὲν 

δέχεται Α: seeyec at DE 17 οἱ ἄλλοι c 18 post ἐνδέχεται add. ἄφϑαρτον δὲ 

Ke ἀνάγκη om. Abe 19 αὐτὸν Ὁ: αὐτὸ AE*: αὐτῷ E εἶναι} esse 

ostendit Ὁ 20 τιϑέμενον ἡ τι] τίϑεται in ras. plurium litt. E?: τιϑέμενον εἴη τι e 

23 τῷ] mut. in τὸ E? οὔτ᾽ Ee 24 πλέον ς τοῦ] τὸ D 20 post 

ἀδύνατον del. εἶναι μὴ φϑαρήσεσϑαι δὲ Ε οὖν] νῦν ¢ οὔτ᾽ ς 21 χαὶ 

om. D 29 πεπερασμένως E: corr. E? ol ἐπεστράφϑαι ΑἸ“: ἀπεστράφϑαι DE 

32 ἐνδιδομένης Ab: ἐνδεχομένης DE χινήσεως) hie deficiunt DE; praeter A et C, ubi 

exstat, e F enotavi, quae utilia videbantur 

Comment. Arist. VII Simpl. de Caelo. 24 
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p. 28402 Διόπερ χαλῶς ἔχει συμπε ίϑειν αὑτὸν ἕως τοῦ ἔτι ὃὲ 1658 

ἀπαϑὴς πάσης ϑνητῆς δυσχερείας ἐστί. 

Πανυ te} pee χαὶ πρὸ τῶν ἀποδείξεων τὰς ἐνδόξους πίστεις τέϑειχε 

τοῦ ἀγένητον εἶναι τὸ οὐράνιον σῶμα, χαὶ ὅτε ἔλεγεν ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ 4 

5 “πάντες γὰρ ἄνϑρωποι περὶ ϑεῶν ἔχουσιν ὕτ πόληφιν. χαὶ πάντες τὸν ἄνω 

τόπον τῷ ϑείῳ | ἀποδιδόασι χαὶ βάρβαροι χαὶ “Ἕλληνες, οἵπερ εἶναι vo- 165» 

μίζουσι θεούς, δηλονότι ὡς τῷ ἀϑανάτῳ τὸ ἀϑάναντον σΌΥΉΡτΙΣ μένον" αδύ- 
νατον γὰρ ἄλλως, καὶ νῦν πάλιν μετὰ τὰς ἀποδείξεις μῶν ἀπὸ τῶν ἀρ- 

χαίων χαὶ πατρίων λόγων μαρτυρίαν εἰς πίστιν βεβαιοτέραν προστίϑησι. cr 

10 τὰ γὰρ ἀπὸ τῶν ἐνδόξων ἐπι το τ ὦ πρὸ μὲν τῶν ἀποδείξεων συντομω- 

τέρους μὲν χαὶ συντονωτέρους εἰς τὰς ἀποδείξεις ποιεῖ, ὑποψίαν ὃξ ὅμως 

ἐμβάλλει παραλογισμοῦ τινος χαὶ ἀποδειχτιχῆς ἀδυναμίας, τὰ δὲ μετὰ τὰς 

οδείξεις τοιαῦτα τ a ee ἀσφαλεσ Bap τε ἅμα χαὶ oe 10 QL τὶ 
~ 

τὴν πίστιν τῶν ἀποδείξεων ἀποτ Neier διὸ χαὶ πρὸ τῶν ἀποδείξεων αὐτοῖς 

15 χαὶ μετὰ τὰς ἀποδείξεις 6 ᾿Αριστοτέλης ἐχρήσατο, χαὶ ὁ Πλάτων δὲ μετὰ 

τὰς ἀποδείξεις τοὺς μύϑους εἴωϑε momma Ἠδνεὴς 
~ ~ 3 

Λέγει οὖν ua ὅτι χαλῶς ἔχει χαὶ ταῖς ἀποδείξεσι λοιπὸν ϑαρ- 
ροῦντα συμπείϑειν ἑαυτὸν ἔτι μᾶλλον τοὺς Ἔλεος λόγους χαὶ 15 

τῶν ἀρχαίων υάλιστα τοὺς περὶ ϑεῶν ὑπὸ Fes τοῖς ἐγγόνοις παραδε- 
~ 3 δ, 

90 δομένους ἀληϑεῖς εἶναι. οὐ γὰρ πάντες οἱ ἀρχαῖοι λόγοι χαὶ πάτριοί 

εἰσιν. GAR οἱ ὑπὸ πατέρων χαὶ πατρίδων παραδιδόμενοι. οὗτοι δὲ οἱ περὶ 

τὸ ϑεῖον σεβας χαὶ τὴν τῶν ϑεῶν IO, εἰσὶ μάλιστα. διότι πάντες 20 

τούτων μετέχοντες ἄνϑρωποι ὡς ἀπὸ ϑεῶν παραδεδομένα ἀχίνητα διαφυ- 

λάττειν σπουδάζουσι. τούτων δέ ἐστι τῶν δοξῶν τὸ τὰ οὐράνια πάντα σώ- 

25 ματα χίνησιν ἀφ᾽ ἑαυτῶν ἔχοντα φυσιχά τε εἶναι χαὶ ἔμψυχα καὶ ϑεῖα χαὶ 
ἀνέχλειπτον ἔχοντα τὴν χίνησιν, ὥστε μηϑὲν εἶναι πέρας αὐτῆς, καὶ 56 
ὡς addvata τοῖς ϑεοῖς ee ΤΩΣ οὖν; ae χαὶ ὃ asa τῶν ἀπο- 

τ 
“Ὅτι δὲ συμφυές ἐστι ΕΝ τῶν ἀνθρώπων ψυχαῖς τὰ οὐράνια ϑεῖα 

30 νομίζειν, δηλοῦσι voles ot ὑπὸ Bree ἀϑέων πρὸς τὰ οὐράνια δια- 80 

βλεπόμενοι. χαὶ γὰρ χαὶ οὗτοι τὸν οὐρανὸν οἰχητήριον εἶναι τὸ 
ce a) [ΟἹ Oo Cc? o7 oO. 

‘ C , > ~ f \ La c \ Ἂν X 

χαὶ ϑρόνον αὐτοῦ λέγουσι χαὶ μόνον txavov εἶναι THY τὸ 

95 1 αὑτὸν] ἑαυτὸν ο: αὐτὸν A ὃ 2 ἐστίν ς 4 ὅτε AC: 6, te ἔλεγεν] 

2108 sq. 5. 6 ἄνω τόπον] ἀνωτάτω ¢ 6 ϑείῳ τόπον c ὅσοιπερ c 

) προστίϑησιν ς 10. 11 συντομωτέρους AC: ἑτοιμοτέρους K*e 12 ἐμβάλλει Α'ὉΟ: 

ἐχβάλλει ΑἹ 13 te AC: om. Fe συμπαϑεστέραν AC: συντονωτέραν Fe 

14 τῶν ἀποδείξεων ἘΠ: demonstrationum ipsarum Ὁ: om. AC ἀποτελοῦσι C: constituunt 

ὃ: om. A: αὐτοῖς παρέχει Fe διὸ ---τῶν CF: om. A: propler quod Ὁ αὐτοῖς A: 

αὐτῶν C: om. Fe 15 ἀποδείξεις αὐτοῖς Fe 21 ot (pr.)] add. A? παραδεδο- 

μένοι c 20 μηδὲν Fe 27 ὡς τὸ ς ἀδϑάνατον Ἐς 29 τὰ] τὸ τὰ Fe 

30 ὑπὸ] ἀπὸ ο 30. 31 διαβλεπόμενοι F: δὲ βλεπόμενοι A: (qui) respiciunt Ὁ: ἀναβλεπό- 

vix sanum 91 yap χαὶ] yap ὁ μενοι Cj 
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΄ ᾿ 

σ 

΄ Vee “ΠῚ \ ΄ - , - > ΄ 

ώτερα νομίζουσι χαὶ ὡς πρὸς ὕβριν τὴν ἑαυτῶν γενόμενον οὕτως ἀτιμάζειν 

φιλονειχοῦσιν. 
ΜΙ al ‘\ 5 , ~ 5 ~ Ἁ 7 5 , v 

Απαυστὸν δὲ χαὶ ἀνέχλειπτον τοῦ οὐρανοῦ τὴν χίνησιν ἐνόμισαν ἀν- 
\ Se 7, > _~ οἷς ἈΕΊ Aq \ \ ae | ey , " 

ϑρώποι τὸ ἀνεξάλλαχτον αὐτῆς χαὶ ἀεὶ χατὰ τὰ αὐτὰ χαὶ ὡσαύτως ἔχον 
~ 5 , , ol “Δ ~ ΄ 

ταῖς ἐχ διαδοχῆς παραδοϑείσαις τηρήσεσι λογιζόμενοι: οὐδὲν γὰρ τῶν ὃτι- 

οὖν φϑειρομένων ἐν ταυτότητι τὸν ἄπειρον πρὸ τοῦ αἰῶνα μένειν δυνατὸν 
5 ~ “" ~ ns 

ἦν. ἀρχεῖ δέ, οἶμαι, πρὸς τὸ Veta τὰ προς νομίζειν χαὶ τὸ χάλλος 
5 ~ ~ ’ὔ ΄ ’; ~ c , 

αὐτῶν πολλοῖς μέτροις Brea ye xey τῶν ὑπὸ σελήνην χαλῶν χαὶ τάς γε 
> , > ~ > f > ~ 2 \ . 

uy προδιεφϑαρμένας ψυχὰς αὐτοφυῶς ἐπιστρέφον, ἀρχεῖ δὲ χαὶ τὸ ὃρα- 
\ Ἀ 

στήριον τῶν ὑπὸ σελήνην χαὶ τὸ πάντων TEPLEXTLXOY σωμάτων: χαὶ τοῦτο 

| 
, 5 c / 5 / ~ ΄ >? Ὁ ~ 

TOAYTA SY SAUTU TEPLEY SLY 7 δὲν ἐχτιϑέμενον τῶν UO ξαῦτου παρᾶ- 

~ ~ 5 ~ 7 \ 

Πῶς δὲ μηδὲν ἔχουσαν πέρας τὴν τοῦ οὐρανοῦ χίνησιν αὐτὴν τῶν {ΠῚ i ϊ j i 
yd > ΄ vs wy 5 > \ \ 

ἄλλων πέρας -εἶναί φησι: πῶς yap ἄλλη χίνησις ἄλλης ἐστὶ πέρας χαὶ 

μάλιστα δὁλιχωτέρα τῆς peprxwtépas; πῶς δὲ ἐν δευτέρῳ σχήματι ἐχ δύο 
i ‘ ’ rer Orth 

χαταφατιχῶν τ aha δοχεῖ λέγων: τὸ πέρας περιέχει" 7 οὐρανία χί- 
’ὔ ς τὶ ΄ » ’, ’ εἰ , , 

νησις τελεία οὖσα περιέχε tt ἣ ἄρα οὐρανία χίνησις τελεία οὖσα πέρας ἐστίν: 
\ ΄ ~ > ΄ ΄ 

ἀδόχιμος γὰρ ὃ τρόπος οὗτος τῆς συμπλοχῆς ἐν. τῷ δευτέρῳ Ἐπ τε ὡς 
4 5 ~ , >] , y 

υηδὲν ἀναγχαῖον συμπέρασμα συνάγων. GAN ἐν πρώτῳ σχήματι συνήγαγε 
\ \ aa) / ind ¢ ~ > ~ ΄ 4 

τὸν συλλογισμὸν ὃ ᾿Αριστοτέλης οὕτως: fh τοῦ οὐρανοῦ χίνησις τέλειος οὖσα ᾿ς) ᾿ Ι i i 
\ v ΄ ra \ ws ΄ , > \ 

περιέχει τὰν ἄλλας χινήσεις. 7 περιέχουσα τὰς ἄλλας χινήσεις πέρας ἐστὶ 
~ wy ~ 5 wv: / > 

τῶν ἄλλων χινήσεων: τῶν γὰρ περιεχόντων ἐστὶν ἴδιον τὸ πέρας εἶναι 
΄ o > ᾿ » ὃ ~ \ , ~ 

τῶν περιεχομένων, ὅπερ αὐτὸς ἐνεδείξατο διὰ τοῦ τὸ γὰρ πέρας τῶν 
΄ > » 5 ΄ ee | 5 » 2 7 

περιεχόντων ἐστίν, οὐχ ἴσον. ὡς οἶμαι, λέγων, ws ὁ ᾿Αλέξανδρός 
~ 5 - \ , > > ~ ΄ 

σιν, τῷ ἐν τοῖς περιέχουσι τὸ πέρας ἐστίν: εἰ γὰρ ἐν τοῖς ce es 
4 Ἃ Vv \ , ~ 

το περᾶς. μεριχώτερον αν Sty TO περᾶς τῶν περιξ χόντων. χαὶ Φ cy x 

/ σ \ ’ / Pl ’ b> a! \ ~~ 

εἰπεῖν ἀληϑές, ὅτι τὸ περιέχον πέρας ἐστίν, ὥσπερ οὐδὲ ὅτι τὸ ζῷον 
5 —— κι a » ( > ~ ha 4 > [4 \ Pr ἄνθρωπός ἐστιν, ἐπειδὴ 6 ἄνθρωπος ἐν τῷ ζῴῳ ἐστίν: οὐ ἡ ΠΥ 

~ ~ ΄ \ 34 , Pitas 
ρεῖται τῶν ὁλιχωτέρων τὰ μεριχώτερα, ἀλλὰ ἀνάπαλιν. 6 6& ᾿Αλέξανδρος 
ςς , 2) ce ~ > > c ΄ , , οὐ συλλογιζόμενος φησὶ “Aéyer τοῦτο, ἀλλ ὡς ὁμοιότητά τινὰ δειχνὺς 

~ ἢ 4 5 \ \ 

τῆς τελείου χινήσεως πρὸς τὸ πέρας" ἀμφότερα γὰρ περιέχει καὶ τὸ πέρας 
> > ? σ is ~ v 

χαὶ ἢ τέλειος xtvyotc”. GAN ὅτι μὲν ἢ τοῦ οὐρανοῦ χίνησις ἅπαυστος 

οὖσα περιέχει τὰς ἄλλας ἁπάσας χινήσεις τὰς ἀρχὴν καὶ τέλος ἐχούσας. 

3 γενόμενον Fb: γενομένην A 6 αὐτῆς om. ὁ 9 τὸ (pr.)] corr. ex τὰ A? 

15 

7 >] ν oO oP 

ὑπεροχὴν τοῖς ἀξίοις ἀποχαλύπτειν: ὧν τί ἂν εἴη σεμνότερον; χαὶ Gums, 165» 

ὥσπερ ἐπιλανθανόμενοι τούτων, τὰ χοπρίων ἐχβλητότερα τοῦ οὐρανοῦ τιμι- 3% 

10 

45 

\ ~ Vv \ iwi 

TO πάντα γεννᾶν τὰ ὄντα χαὶ 1θ0Ἁ 

90 

or 
-Ὁ 

ὑποδοχῆς A: dnatricique excellentiae Ὁ: ὑπεροχῆς Fe 14. 15 παραγομένων Fb: 
7 

παραγενομένων Α 11 πέρας εἶναι Ab: εἶναι πέρας Fe 20 ἡ F: χαὶ A 

21 
, 

τῷ om. Fe 23 τέλειος AC: τ mo 
Ὁ 

γοῦν 29 πέρας (pr.) Ab: πέρας ἔστι Fe 90 ἀληϑὲς εἰπεῖν Fhe 31 ἐν 

ζῴῳ ὁ ἄνϑρωπος Fe ως 
or > μοιότητα A: corr. A? 34 τελείας Fe 35 

λεία Fe 

24* 

hela Fe 25 yap F: om. A: sane b: fort. 
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πρόδηλον, εἴπερ 7 sh dt τε αὐτῶν χαὶ συνυπάρχοι χαὶ μεϑυπάρχει, 1660 
χαὶ μέρος τι τῆς ὅλης, οἷον ἢ ἐτήσιος περιφορά, μέτρον γίνεται τοῦ ἐτη- 30 

σίου τῶν ἐπιχήρων βίου 7 τῆς ὁποίας αὐτῶν μεταβολῆς. ὡς οὖν τῆς 
¢ “ Ἃ » , ~ \ ΄ > Ἁ \ \ f 2 ~ σ 

ἡμερησίας ἣ ἐνιαυσίου περιφορᾶς χαὶ ἢ ἀρχὴ χαὶ τὸ πέρας ἐν τῇ ὅλῃ 

5 περιέχεται. οὕτω χαὶ τῶν ὑπὸ σελήνην χινήσεων ἑχάστη, χαὶ διὰ τοῦτο 
χαὶ περιέχειν λέγεται τὰς ἄλλας χινήσεις χαὶ πέρας αὐτῶν ὑπάρχειν αὐτὴ 30 

. ’ ᾿ Ss 

πέρας οὐχ 

Ss. ὦ 

‘ χουσα. χαὶ γὰρ at ἀρχαὶ χαὶ τὰ πέρατα τῶν προσχαίρων ὑπὸ 
τῆς ἀνεχλείπ 

ΤΟΝ τ θης εἶναι τῆς προηγησαμένης, ἀλλὰ ual τῆς ἐσομένης 

οὐ δρίζονται: ἀνέχλειπτος γὰρ Ἐχείυη διὰ τὸ πᾶν τὸ ληφϑὲν 

2 ς a τ Φ cy 

> ΄ z ΄ > By ΄ ~ Ἃ Ν ~ 
10 ἀρχήν. ay φ 6& τὸ αὐτὸ πέρας ἐστὶ χαὶ ἀρχή. πῶς ἄν εἴη τοῦτό ποτε 40 

5 σ “ VW. , ΗΜ» ΄σ 

ἐχλείπειν 7] ἀρχὴν ὅλως 7 τέλος ἔχειν ἀφωρισμένα; τοιαύτη οὖν οὖσα ἢ 

τοῦ οὐρανοῦ χίνησις εἰχότως τῶν ἄλλων τῶν μὲν αἰτία τῆς ἀρχῆς ἐστι, 

τῶν ὃς δέχεται τὴν παῦλαν, αἰτία μὲν τῆς ἀρχῆς, διότι ἀπὸ ταύτης πᾶσα | ’ I> [>9 i 

ἣ γένεσις, οὐχ ὁμοίως δὲ τῆς παύλας αἰτία. διότι προηγουμένως οὐχ ἔστι 45 i ’ \ j eae 
~ 

15 φϑορᾶς αἰτία f τοῦ οὐρανοῦ χίνησις, ὥσπερ | οὐδὲ ὃ SqpESnp io Yess, 1660 
> THAN) > ΄ ς 

ἀλλ ἀναγχαίως ἐπεισῆλϑεν ἢ φϑορὰ τοῖς ἀεὶ μὴ δυναμένοις DRDaTVAL, 

ὥσπερ χαὶ ἢ νόσος τοῖς μὴ πεφυχόσιν ὑγιαίνειν def δέχεται μέντοι τὴν 
3 - 

παῦλαν τῶν παυομένων, χαὶ ὅτι, ὥσπερ ἣ & χὴ ἐν αὐτῇ, οὕτω χαὶ ἢ παῦλα 5 9 | | Als i 
, 

ν αὐτῇ ἐστι, χαὶ μᾶλλον ὅτι ἢ ἄλλου φϑορὰ ἄλλου γένεσις γίνεται,. χαὶ τὰ 
- Aa Ov ἣν οἷς συνϑέτοις στοιχεῖα διαλυόμενα ταῖς ἑαυτῶν ease ἀποδίδοται. 

΄ > ~ δ: \ > ~ esr 5 
zat wor δοχεῖ τὸ [ἰλατωνιχὸν ἐχεῖνο παραξέειν ἐν τούτοις ὃ ᾿Δριστοτέλης 

\ > La [4 [4 ca! id \ ~ >I ~ C ΄- Ν \ τὸ ἐν Τιμαίῳ ῥηϑὲν ὑπὸ τοῦ δημιουργοῦ ϑεοῦ πρὸς τοὺς οὐρανίους ϑεοὺς 10 
> t ΄ ΝΠ v \ ΄, ΄ ΄ ἔπ 

τροφήν τε διδόντες αὐξετε χαὶ φϑίνοντα πάλιν δέχεσϑε᾽". 
Χ 

- 

δ τς τα Ὁ» σ 9. \ BL We ~ ΄ \ > ΄ ε 
Εἰπὼν ODY, OTL OLA TO αἀνέχλειπτον mS χινήσεως χαὶ το αϑάνατον οι 

bo or ἀρχαῖοι τὸν οὐρανὸν τοῖς ϑεοῖς ἀπένειμαν, ἐπήγαγεν ὃ δὲ νῦν μαρτυρεῖ 

λόγος, ὡς ἄφϑαρτος χαὶ ἀγένητος ταῖς ἀναποδείχτοις χαὶ αὐτοφυέσιν 
| i i] ͵ 

ἐχείνων ἐννοίαις τὴν ἀποδειχτιχὴν ἀχρίβειαν προστιϑείς, προσαποδείξας δὲ τὸ 

χαί, ὅτι ἀπαϑὴς πάσης ϑνητῆς δυσχερείας ἐστίν: οὐχ ἁπλῶς ἀπαϑής- 

πάσχει γάρ τι Ox ἀλλήλων τὰ οὐράνια τελειούμενα, ὡς ἐναργῶς δηλοῦσιν 
80 of τῆς σελήνης ὑπὸ τοῦ ἡλίου γινόμενοι φωτισμοὶ χαὶ τῶν διαφόρων συγ- 

χράσεων at διάφοροι εἰς τὰ ὑπὸ σελήνην ἐνέργειαι. GAN ἀπαϑὴς πάσης 20 

ϑνητῆς δυσχερείας. οὕτω γὰρ αὐτὸν χαὶ ἀναλλοίωτον ἔδειξεν ἐν τῷ πρὸ 

τούτου βιβλίῳ τὰς παϑητιχὰς ἀλλοιώσεις ἀποφήσας αὐτοῦ τὰς τοῖς γινο- 

μένοις χαὶ φϑειρομένοις συνυπαρχούσας. 

2 μέρος AC: st pars Ὁ: τέλος Fe οἷον C: om. b: χαὶ οἷον AKe ἔτρον Om. f 7 μὲτρ 
Fe 4 ἡμερησίας AC: ἡμερησίου F: ἡμερησίου τῶν ἐπιχήρων βίου c ὅλῃ Cb: 

ὕλῃ AFe ὃ ἑχάστης Fe 8 ὁρίζονται CF: ὁρίζεται A 9 πέρας CF: τὸ πέ- 

pas A 11 ἀφωρισμένον Fe 13 πᾶσα] πᾶσιν C 14 παύλας ACF: παύλης ς 

14. 15 ἔστιν αἰτία φϑορᾶς Fe 18 ἀργὴ CF: ἐν ἀργῇ A 19 ἄλλου (alt.) CFb: PA (ἢ 

χαὶ ἄλλου A 90 ἑαυτῶν AC: αὐτῶν Fe 21 παραξέειν CF: παραζέειν A 

ὁ CF: om. A 22 ἐν AC: ἐν τῷ Fe Τιμαίῳ] 41 ἃ 23 te CF: δὲ Ab αὐξά- 

VETE C 24 τὸ (alt.) om. Fe 26 ἀναποδείχτοις »: αὐτοδείχτοις Fe vet 24 τὸ (alt.) ὁ Ε 2( δεί ACI Ἵ F 

αὐτοφανέσιν C 28 πάσης om. Fe 31. 32 πάσης ϑνητῆς ΟΕ»: ϑνητῆς πά- 

ons A 30 βιβλίῳ] cap. ὃ 
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? 2 > BI) ~ ~ ~ , ~ ~ AX εἰ anady, φησί, τῶν τοιούτων παϑῶν τὰ οὐράνια, πῶς τῆς 166> 
~ ’ ~ , [. ’ \ ν 

σεληνιαχῆῇς σφαίρας ὑπὸ τοῦ ἡλίου τ θερμαινομένης τὸ ὑπέχχαυμα χαὶ ὃ 2% 

ἀὴρ ὃς ὑπ ταὶ ὕπ᾽ αὐτοῦ τοῦ μεταξὺ μηδὲν πεπονθότος: χαὶ λύουσι λέ- 

Yovtes μὴ τὸ τυχὸν ὑπὸ τοῦ τυχόντος πάσχειν, ἀλλὰ τὸ μεν τοιγαρ- 
! 

5 ~ v " \ , v > , ἃ 

5 οὖν οὔτε ἀχοὴ χρωμάτων οὔτε ὀφθαλμοὶ ψόφων. ἀντιλαμβάνονται διὰ τὸ 30 
> ~ > 5 ~ τ ν ‘ , ~ - ‘ ‘ 

ἀπαϑεῖς ὑπ᾽ αὐτῶν εἶναι. ἐναργὲς O& τεχμήριον ποιοῦνται τοῦ μὴ τὸ τυ- 
\ \ \ o ~ \ , , ΠΣ ay, 

yov εἰς τὸ τυχὸν ὃρᾶν μηδὲ τὰ μεταξὺ πάντως πάσχειν τὰ διαδιδόντα τὸ 

πάϑος τὸ ἐπὶ τῆς ϑαλαττίας νάρχης συμβαῖνον. ὅταν γὰρ εἰς τὸ δίχτυον 
ἐμπέσῃ, οἱ μὲν ἐχόμενοι τῶν χάλων τοῦ διχτύου ναρχῶσιν ἄνϑρωποι, of 35 

10 δὲ χάλοι τοιοῦτον πάσχουσιν οὐδὲν τῷ μὴ εἶναι τούτου τοῦ παάϑους ὅεχτι- 

χούς: χαὶ τοὺς ὑπερνηχομένους δὲ τῆς νάρχης ἰχϑύας ναρχᾶν φασι χαὶ 

χαταφέρεσϑαι οὐ δήπου τοῦ μεταξὺ ναρχῶντος ὕδατος. οὐδὲν οὖν ἄτοπον χαὶ 
τὸ σῶμα τῆς σεληνιαχῆς σφαίρας διαπέμπειν τὴν τοῦ ἡλίου ϑέρμην εἰς 40 

τὰ ὑπὸ σελήνην αὐτὸ μὴ ϑερμαινόμενον παϑητιχῶς: φϑορὰ γὰρ ἄν τις χαὶ 

18 γένεσις πάντως τῇ τοιαύτῃ ἀλλοιώσει συνυπῆρχε. ζωτιχῶς GE χαὶ τελε- 

σιουργῶς οὐδὲν χωλύει εὐ, πεν τ ον ταν ες ὑπὸ τοῦ ἡλίου παϑοῦσαν 
τῖνας, τοῦτο Os πάσχειν 45 

¢ ἀχ 

διαπέμπειν μὲν εἰς τὸ ὑπὸ σελήνην τὰς ἡλιαχὰς 
? ~ , ὯΝ ὕπ᾽ αὐτῶν, ὡς αὐτὸ πέφυχε πάσχειν: πέφυχε δὲ ϑερμαινόμενον παϑητιχῶς 
το , . \ \ » π π \ 1 

χαὶ διαχρινόμενον " χαὶ | γὰρ χαὶ ἄλλων ἀστέρων μεϑέξεις οὐχ οὖσαι ϑερμαὶ 10τὰ 

90 7 ψυχραὶ κατὰ τὴν παϑητιχὴν ϑερμότητα καὶ ψῦξιν τοιαύτας ὅμως τοῖς 
ΝΕ ΤΣ ἜΣ ΝΣ ~ \ Tenn > CaN ΠΟ ε SA 

τ ἐς διαϑέσεις EWTOLOVOL’ χαι φοτις OUST, ΟΟὐν ὑπὸ TOU ἡλίου γ) σελήνη ἡ ἐν ἰ i | ppg 

χαὶ τὸ φῶς εἰς ἡμᾶς διαπέμπουσα αὐτὶ μὲν οὐ ϑερμαίνεται παϑητιχῶς 5 

οὐδὲ διαχρίνεται ὑπὸ τοῦ φωτός, τὰ δὲ ὑπὸ σελήνην παϑητιχῶς αὐτοῦ 

μετέχει. 
25 Ταῦτα δὲ τὰ νῦν ῥηϑέντα χαὶ 6 ᾿Αλέξανδρος σαφῶς ὡμολόγησε περὶ 

~ ~ ~ 5 ~ 

τοῦ αἰϑερίου χαὶ χυχλοφορητιχοῦ σώματος εἰρῆσϑαι καὶ οὐχέτι περὶ τοῦ 
, ~ 4x ~ \ ~ σ , ὅλου χόσμου. πῶς οὖν τὰ πρὸ αὐτῶν περὶ τοῦ ὅλου χόσμου μόνου νενό- 10 " 

~ ~ v ~ ~ [4 ’ \ 3 

urxsy εἰρῇσϑαι μιᾶς οὔσης τῆς τῶν λόγων συνεχείας; τὸν δὲ οὐρανὸν 
‘ X wv 4 ΜΕ 2 σ 5 \ sy \ D4 δ᾽ \ \ » χαὶ τὸν ἄνω τόπον εἶπεν, οὐχ ὅτι ταὐτὸν νομίζει τὸ περις χαὶ τὸ ἄνω" 

v ΄ - 5. Ὁ > \ ἽΝ ry > ΄ 

80 τὸ γὰρ ἄνω χαὶ τὸ χάτω ee τῆς εὐϑείας ἐστὶν ἀλλήλοις ἀντιχείμενα, 
΄ » ΄ Vv 

χαί ἐστιν ὃ ἄνω τόπος, ἐφ᾽ ὃν φέρεται τὰ χουφότητα ἔχοντα σώματα, 1 
σ “4 Σ ? a \ , ΝΣ) Ἃ »» ~ PSO msn 

ὥσπερ χάτω, SO GY τὰ Pane’ ἀλλ Ἢ τῇ OGY τῶν πολλῶν συνεξεόραμε 

τὸ πέριξ ἄνω χαλούντων, ἢ ὅτι τοῦ ἄνω προσεχῶς τὸ πέριξ ὑπέρχειται, 

χαὶ οὐχ ἀπειχύότως ἂν χαὶ αὐτὸ λέγοιτο ἄνω. 
35 Mé xp υὲν οὖν τούτου τὰ ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ περί τε τοῦ χυρίως 

οὐρανοῦ καὶ δευτέρως περὶ τοῦ χόσμου previa συνεπεράνατο. 20 

3 ἀὴρ] αἰϑὴρ ς 5 ὀφθαλμοὶ) ὄψις Fe: oculus Ὁ ἀντιλαμβάνεται Fe 

6 ἀπαϑη Fe τοῦ F: τὸ A 7 εἰς τὸ τυχὸν Fb: om. A διαδόντα Fe 

8 τὸ (alt.) om. Fe 9 χαλῶν A: corr. A* 10 δὲ] μὲν Fe 15 πάντως τῇ τοιαύτῃ 

A: τῇ τοιαύτῃ πάντως Fbe 15. 16 τελεσιουργικῶς Fe 17 τὸ A: τὰ Fbe 

τοῦτο AF: haec Ὁ 19 οὐχ] μὴ Fe 21 ἡ σελήνη ὑπὸ τοῦ ἡλίου Fe 

22 αὕτη Α 20 χαὶ om. Fe 21 μόνου A: om. Fbe 31 χουφότητα Ὁ: 6 

corr. K?: χουφότατα AF 32 ὁ χάτω ς 94 ἀπεοιχότως Fe 36 ῥηϑὲν ς 

συνεπεράνατο Fb: συνεπεράναντο Α 



10 

τῷ or 

30 

4 SIMPLICH IN L. DE CAELO 11 (Arist, p. 284914) 

p. 284014 [lpdc δὲ τούτοις ἄπονος ἕως τοῦ ἀλλὰ τῶν μὲν τοιού- 1678 
των λόγων ἅλις ἔστω τὰ νῦν. 25 

y , 7 ep 5 ~ 3 . ~ 7 ind we 

ἀπ γε ὑπό τὰ ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ ἀποδε ees ὅτι ἀγένητος 
\ . χαὶ aodaptos ἐστιν ὁ οὐρανὸς : χαὶ πάσης ὕνητῆς δυσχερεία : ὑπερανέχων, 

ἐντεῦϑεν λοιπὸν Getxvucw, ὅτι ἄπονος χαὶ φυσιχὴ xat οὐ βίαιος οὐδὲ ἐξ 
ἀνάγχης ἐστὶν αὐτῷ ἢ χύχλῳ χίνησις χαὶ ἣ ἐν ταὐτῷ μονή. χαλῶς δὲ 80 

τῷ ἀναγχαίῳ τὸ βίαιον συνέϑηχεν, ὅτι μὴ πᾶν τὸ ἀναγχαῖον βίᾳ" τὰ γὰρ 
αίδια ἐξ ἀνάγχης μὲν ἔστιν, οὐ μὴν βία. δείχνυσι δέ, ὅτι ἄπονον χαὶ χατὰ 
φύσιν ἔχει τὴν χύχλῳ χίνησιν, οὕτως" 6 οὐρανὸς οὐδεμιᾶς προσδεῖται βι- 
αίας ἀνάγκης. ἥτις φέρεσϑαι πεφυχότα αὐτὸν ἄλλως, οἷον ἐπὶ τὸ χάτω, 35 
χωλύει ἐχείνην μὲν τὴν ῥοπὴν ἐπέχουσα, χύχλῳ δὲ ποιοῦσα χινεῖσϑαι- τὸ 
μηδεμιᾶς βιαίου ἀνάγκης πρὸς τὴν ἑαυτοῦ χίνησιν δεόμενον ἄπονον ἔχει 

τὴν χίνησιν: 6 οὐρανὸς ἄρα ἀπόνως χαὶ χατὰ φύσιν χινεῖται τὴν χύχλῳ 
χίνησιν. χαὶ ὅτι μὲν > 

ὃ μηδεμιᾶς ἀνάγχης τοιαύτης προσδεόμενον ἀπό- 40 
ον. ε VS χινεῖται, ἔδειξε εν ἐχ τοῦ τὸ δεόμενον αὐ ue ἐπίπονον εἶναι χαὶ 

διαϑέσεως τῆς ἀρίστης ARUP ἣ γὰρ ἀρίστη διάϑεσις οὐ χατὰ βί- 

αιον ἀνάγχην, ἀλλὰ χατὰ τὴν χατὰ φύσιν ὑπάρχει τελειότητα. οὐ μόνον 

δὲ τὸ βίαιον ἐπίπονον, ἀλλὰ χαὶ τὸ ἐπίπονον ὃν βίαιον: εἰ οὖν τὸ ἐπί- 45 
πόνον βίαιον, τὸ μὴ δεόμενον βιαίας ἀνάγχης ἄπονον dv εἴη. ὅτι δὲ 6 
ΠΕΣ οὐ δεῖται | βιαίας ἀνάγχης, δῆλον μὲν χαὶ ἐχ τοῦ ϑεῖον ὄντα 1676 

τὴν ἀρίστην ἔχον διάϑεσιν μὴ δεῖσϑαι 
εόμενα ἀνάγχης ἄμοιρα τῆς ἀρίστης ἐστὶ 

διαϑέσεως αὐτοφυοῦς οὔσης χαὶ οὐ Bratov. δῆλον δὲ χαὶ ἐχ τοῦ τοὺς 5 

τὴν ἀρίστην ἔχειν διάϑεσιν, τὸ ὃ 
Ω i“ > Fe al, 2 \ ‘4 > βιαίου ἀνάγχης, εἴπερ τὰ βιαίου ὃ 

ἀνάγχην τινὰ τῆς τοιαύτης τῷ οὐρανῷ χινήσεως ἢ τῆς μονῆς αἰτιωμένους 
δείχνυσϑαι μηδὲν λέγοντας ἀκριβές. χαὶ γὰρ ot μὲν μυϑιχὴν εἰσάγουσιν 

ἀνάγχην τοῦ μὴ πίπτειν τὸν οὐρανόν, GAN ἄνω μένοντα περιφέρεσϑαι, 
ὥσπερ Ὅμηρος τὸν Ἄτλαντα λέγων" 

ἼΛτλας δ᾽ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχει χρατερῆς ὑπ᾽ ἀνάγχης, 10 
χαὶι 

ἔχει δέ τε χίονας αὐτὸς 
μαχράς, αἱ γαῖαν τε χαὶ οὐρανὸν ἀμφὶς ἔχουσιν. 

ol 62 φυσιχὴν Bape? αἰτιῶνται τοῦ μὴ φέρεσϑαι χάτω τὴν δίνησιν ἐπι- 

χρατοῦσαν τῆς οἰχείας ῥοπῆς αὐτοῦ ἐλάττονος οὔσης, ὥσπερ ᾿Εμπεδοχλῇς 15 

ψυχιχὴν τὴν ἀνάγχην φασὶ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ 

- 
s 

\ 
Ξ 
= 

ἧς 
λέγει χαὶ ᾿Αναξαγόρας" of ὃ 

Ὁ ἀγένητός ἐστι Fe 4 ἐστιν Ὁ: postea ins. A: om. Fe 6 ταὐτῷ A: se ipso Ὁ: 

αὐτῷ Fe 8 μὴν βίᾳ Ab: μὴν καὶ βίᾳ C: Big μέντοι Fe 10 αὐτὸν CFb: αὐτὴν A 
1] 

18 
ποιοῦσα κινεῖσθαι AC: χινεῖσϑαι ποιοῦσα Fbe 17 ἀλλὰ ACb: ἀλλὰ δὴ 6 corr. Fe 

ὄν A: om. Fbe 19. βιαίας ἀνάγκης δεόμενον Fe 21 τὴν (alt.) om. Fe 

) βιαίου (pr.) A: βιαίας Fe 24 αἰτιομένους ΑἸ: corr. Α3 21 Ὅμηρος] immo 

Hesiod. Theog. 517 6 ACb: om. Fe 29 xal Ab: om. Fe 30. 31 Hom. 
Od. 1 52 33 αὐτοῦ ῥοπῆς Fe θ4 λέγει A: φησὶν Fe ἀνάγκην φασὶ Fh: dvag* A 
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> Pe Pa SEN δ ἀκ." \ af εν Be o ΄ ΄ > ᾿ μὴ 
ἀναγχαζούσης ἀίδιον μένειν τὴν χίνησιν τὴν τοιαύτην, ὥσπερ ὁ Πλάτων ἐν 167> 

Ὕ ΄ ΄ D7 ~ ~ > ~ = wT τή 
Τιμαίῳ λέγειν ἐδόχει περὶ τῆς τοῦ οὐρανοῦ ψυχῆς “ἢ δὲ 2x μέσου πρὸς 

v > , 5 a 5 5 , ἣ Ν 

τὸν ἔσχατον οὐρανὸν πάντῃ διαπλαχεῖσα ἤρξατο ἀπαύστου χαὶ ἔμφρονος 20 
ts Nhe \ epee ἐὺ bs 4 2) ΔΛ λ:λ «ᾳ "ἢ =<) \ ao ~ 

βίου πρὸς tov σύμπαντα ypovov.’ GAN ὃ μὲν περὶ "Athavtos, χαὶ ὅτι μῦ- 
‘4 5 , sf. ‘ > , \ oe 5 ΄ Cee 

5 os, οὐδεμίαν ἀποδειχτιχὴν ἀνάγχην εἰσάγει, ual ὅτι of συστήσαντες αὐτὸν 
7 A 5 Ἁ , , v 5 ΄ ‘ . ‘ ~ 

ἐῴχεσαν χαὶ αὐτοὶ νομίζειν βάρος ἔχειν γεηρὸν τὰ οὐράνια χαὶ διὰ τοῦτο 
a ~ > ΄ > ΄ ~ > ’ > , ᾿ ΄ ΝΥΝ 

δεῖσϑαί τινος ἀνάγχης ἐμψύχου τῆς ἀνεχούσης αὐτά. εἰ τοίνυν δέδειχται 90 
΄- ν ΄ ΄ Ἁ >| ΄ Ἀν σ 5 “᾿ 

pre βάρος ἔχοντα μήτε χουφότητα τὰ οὐράνια, δῆλον, ὅτ' παρέλχων ἂν 
v ΄ - 2 \ ‘ ~ ΄ ove ΄ 5 ΄ > \ any 

εἴη ὃ μῦϑος διὰ τὴν τοῦ βάρους ὑποψίαν πλασϑείς. GAN εἰ μὲν πλάσμα 
ta ae eg Cam fA PERE, Vel Oe ΤΡ em en a 10 τι ἀνθρώπειον τοῦτο τὸ xata τὸν ᾿Ατλαντά ἐστιν ἀπὸ τῆς τοῦ βάρους 

ν ς ΠΕ g Qz > COWES aie -Ὁ" a 8 [ἂν 2 Κα τῷ 5 Nn” ΄ 

ὑποψίας πλασῦξν, ἐλήλεγχται τῷ οντι περιττὸν Ex τοῦ μὴτε βάρος μήτε 80 
, ~ 5 ’ - ¢ , 3, = 3... EEN Rak a Ὁ Ὁ ( οἷ Vv as 2 

χουφότητα τοῖς οὐρανίοις ὑπάρχοντα ἀποδεδεῖχϑαι, εἰ OF μῦϑος ὄντως ἐστὶ 
Q.~/ ΄ > ε Ἐν νὴ \ ΄ oe AL Ὁ σ y + > , > 

Velov τι χρύπτων ἐν ἑαυτῷ χαὶ σοφόν, λεγέσϑω, ὅτι “AtAas εἷς μέν ἐστι 
\ WEN ἃ ~ \ \ , a , αὐ \ a\ \ \ / - 

χαὶ αὐτὸς τῶν περὶ τὸν Διόνυσον Τιτάνων, διὰ δὲ τὸ μὴ τελέως ἐξαμαρ- 

15 τεῖν εἰς αὐτόν, τουτέστι μὴ χατὰ τὴν Τιτανιχὴν μόνην διάχρισιν ἐνεργῆσαι 85 

περὶ τὴν Διονυσιαχὴν δημιουργίαν, ἀλλ ἀποχλίνειν πως χαὶ πρὸς τὴν Δίον 
\ ? » \ δ 7 > ~ \ \ ΄ - , 

συνοχὴν XAT AWUOW TAS LOLOTYTAS ἔνεργξει πέρι TAs μεγίστας TOV χΧοσ 0 ὺ 
> > ¢ \ \ Set, \ 5 \ Sat ~ ~ ΄ > 

υξεριοαᾶς οἰαχρινῶν υξν χαι ανξχὼν TOY OUDGYVOY απὸ τῆς 7 132. ὡς υὴ επι- 

συγχεῖσϑαι τὰ ἄνω τοῖς χάτω" ὡς γὰρ ὑπεζωχώς τις, οὐ μὴν νοερός, δια- 40 

90 χρίνει χατὰ τὸ λόγιον 
fe 

ρον σπεύδοντα μιγῆναι" εὶ πῦρ πρῶτον χαὶ πῦρ ἕ 
Ὁ ΄ ὌΝ \ EG \ ~ > > , > , \ \ ε΄ 

διαχρίνει ὃξ χαὶ ἄνέχει μετὰ τοῦ συνέχειν ἐν ἀλλήλαις αὐτάς: χαὶ γὰρ αἱ 
Vv , . ia ¢ ‘ 

χίονες THY συναμφότερον ἔχουσι δύναμιν διαχριτιχήν τε ἅμα χαὶ συνοχιχὴν 
- ¢ 4 \ LL AS ΄, 

τῶν UTEPKELUEVWY πρὸς THA υποχξιμξνα. . 

~ ) ) +o. ea | \ a ~ ~ εἶ , / as 7° ΄ ᾿Ξ 

25 AX οὐδὲ διὰ τὴν ταχεῖαν τοῦ αἰϑερίου σώματος δίνησιν ἐλαττουμέ- 45 
Ύ , ~ \ Ἁ 3 ΄ ΄ \ ~ ~ - ~ | 

LEVIS τὴς AATA τὴν οἰχξιὰν GBOTTY βαρεῖαν OUG4aY GOpds αὐτοῦ τε TOV | 

5 ἘΞ μν ~ ~ » - ΄ , >> \ 20 

οὐρανοῦ χαὶ τῆς γῆς ἥ τε τοῦ οὐρανοῦ χύχλῳ χίνησις ἀΐδιος μένει χαὶ 1081 
΄ - - ~ ΄ , ΄ ) al -Ὁ \~ 5.27 ‘ 

ἢ τῆς γῆς ἐν τῷ μέσῳ στάσις, ὡς ᾿Εμπεδοχλῆς te ἐδόχει λέγειν χαὶ 
\ ? » , \ , Ἃ , wer \ \ “ΩΣ - 

Ἀναξαγόρας χαὶ Δημόχριτος: xdv γὰρ βάρος ἔχῃ χαὶ τὸ αἰϑέριον σῶμα 
Nee ~ x), ΄ v ~ . ΄ ~ \ cfs’ 

30 χαὶ Ἢ 1"; ἀλλὰ TAY UTEDAS ουὐσὴης TIS χυχλοφώριας “ χατὰ τὴν Sil τὸ ὃ 

΄ c ‘ \ > ΄ > , , > ~ ~ ΄ \ 

χατω poTyy χαι ξΞπιχρατηυσὴς ξχξίνης WSVELY SY τοις GAUTOLS TOTOLS τὴν 

ἊΣ - ny ~ ΄ ε - \ Ὧι > \ aN ~ Pest se ΄ 

μεν wah ἐπὶ TOU υξσοῦ EOTWOAY, TOV 0S OUPAYOY emt τοὺ πξρις XLVGUILEVOYV, 

΄ 

ὥσπερ φασὶ τὸ ἐν τῇ φιάλῃ ὕδωρ οὐχ ἐχχεῖσϑαι περιδινουμένης τῆς φιά- 
+ >A ~ a a7 , ~ > ΄ ~ o> ~ 

ANS; Say θᾶττον Ἢ οἰνησις γξνηται τὴς ἐπὶ τὸ χατὼ τοὺ VOATOS φορᾶς. 10 

~) 
©. σι 

\ aes ν᾿ ΜΕ εἶ 4 a! ξεν »Ξ:, ~ _ , ἊΝ Ὁ ἘΞ) = as ad 

χαὶ τοῦτο οὖν ἀπίϑανον, φησί, τὸ τοσοῦτον χρύνον σώζεσϑαι ταῦτα οὔ- 

1 χίνησιν τὴν τοιαύτην] αὐτοῦ κίνησιν Fe 2 Τιμαίῳ] 30 6 τοῦ AC: om. Fe 

dc 4 ξύμπαντα ε ὃ] quod Ὁ: 6 AFe ,περὶ] περὶ τοῦ Ες post Ἄτλαντος 

add. λόγος Ke χαὶ ὅτι om. Ὁ 10 ἀνεῖον A: ἀνϑρώπινον Fe 11 τῷ ὄντι 

om. ¢ 13 αὑτῷ ο: αὐτῷ F 14 αὐτὸς F: ὁ αὐτὸς A: om. ὃ διὰ δὲ] scripsi: 

διὰ A: ὃς διὰ Fbe 14. 15 ἐξαμαρτῆσαι Fe 16 τὴν (pr.) F: tov comp. A 

17 μεγίστας tod κόσμου Ab: tod χότμου Εἰ: tod χόσμου μεγίστας Kc 19 οὐ μὴν A: 

τρ΄ 
ἡμῖν Fbe 23 συναμφότερον be: συναμφο AF: fort, συναμφοτέρου 
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τως ἔχοντα παρὰ φύσιν: ὀλίγον μὲν yap χρόνον εἰχὸς ἣν διαρχέσαι βε- 1084 
βιασμένην τὴν ἐπὶ τὸ χάτω ῥοπήν, εἰς ἀεὶ ὃὲ ἀδύνατον, ὥστε οὐδὲ χινεῖ- 
σϑαι διὰ παντὸς οὕτως οἷόν τε ἦν, εἴπερ βάρος ἔχοντα πρὸς τὸ χάτω 1Ὁ 

ῥέπειν ἐπεφύκει 
5 ᾿Αλλὰ χαὶ τὸ τρίτον ἄλογον τὸ λέγειν ὑπὸ τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς ἀναγχα- 

ζόμενον τὸ ϑεῖον σῶμα μένειν ἀιδίως χινούμενον ἣ ὑπὸ ψυχῆς ἀναγχα- 

ζούσης μένειν ἀΐδιον τὴν ἐν αὐτῷ χίνησιν. χαὶ γὰρ τὸ χατὰ βίαιον ἀνάγ- 

χὴν γινόμενον ἀΐδιον εἶναι τῶν ἀδυνάτων ἐστί παρὰ φύσιν γὰρ τοῦτο, τὸ 30 

δὲ παρὰ φύσιν τοῦ χατὰ φύσιν ἔχπτωσις ὃν οὐχ ἀΐδιον: δεῖ γὰρ εἶναι χαὶ 
. : 

10 τὸ χατὰ φύσιν, χαὶ ἅμα ἄμφω εἶναι ἀδύνατον. οὕτω μὲν ἐπὶ TOD χινου- 
μένου τὸ ἀδύνατον ἐνεδείξατο διὰ τοῦ μὴ εὔλογον εἶναι μένειν ἀίδιον 
΄ 

τι ὑπὸ ψυχῆς BYP για οὐσης γινόμενον. λοιπὸν ὃὲ χαὶ ἀπὸ τῆς χινούσης 

ψυχῆς, ὅτι οὐδὲ ταύτης οἷόν τε εἶναι τὴν τοιαύτην ζωὴν ἄλυπον 

αχαρίαν, ἀλλὰ ἄσχολον χαὶ πάσης ἀπηλλαγμένην ῥᾳστώ- 
ls Vas Eppavos, εἴπερ ἄλλως Gees pee τοῦ πρώτου σώματος, 

3. οἷον ἐπὶ τὸ μέσον, ὦ Gi μετὰ βίας ἄλλως αὐτὸ χινεῖσθϑαι ἀναγχάζει τὶ 

χυχλοφορούμενον. οὐ γὰρ τὸ χινούμενον μόνον τὴν παρὰ φύσιν χαὶ βίαιον 
χίνησιν χάμνει, ἀλλὰ χαὶ τὸ χινοῦν αὐτήν, χαὶ μάλιστα εἰ χαὶ συνεχῶς 

LN / si 3 x 

χαὶ ἀιδίως xwotyn* τὸ μὲν γὰρ πρὸς ἅπαξ, εἰ χαὶ ὀχληρόν, GAN οἰστὸν ay 
> ~ > ~ ~ ~ ΄ DS! ~ a 

20 εἴη ταχείας τῆς ἀπαλλαγῆς τοῦ ἐνοχλοῦντος γινομένης, τὸ GE συνεχῶς χαὶ 35 

ἀιδίως ἀφόρητον, χαὶ πολλῷ χείρων ὁ τοιοῦτος βίος τοῦ τῶν ἐν τοῖς ὕνη- 

τοῖς ζῴοις ψυχῶν, εἴ ye ἼΤΩ μέν, χἂν ἄλλως πεφυχότα χινεῖσϑαι τὰ 
οἰχεῖα σώματα χατὰ τὴν ἐπιχρατοῦσαν ῥοπὴν τῶν ἐν αὐτοῖς στοιχείων 
v5 >} - ~ Ω ἂν ᾿Ξ 3 ) > 4 — , Ans a γος = 2 = pads = ἄλλως χινῶσι βαδίζοντα, ἀλλ᾽ ἀναπαύονταί Ye τῆς τοιαύτης ἐνεργείας 40 

25 χατὰ τοὺς ὕπνους χαὶ τὰς ἄλλας τῶν ζῴων ἠρεμίας, at δὲ τῶν οὐρανίων 
ψυχαὶ χαὶ ταῦτα ϑεῖαι οὖσαι οὐδέποτε τοῦ παρὰ φύσιν χινεῖσϑαι ἀνοχὴν 
ἕξουσιν. 

A νι ΄ , Ἁ \ Ces ‘fe ἘΦ ᾿ oh. Εμφρονα δὲ βαστώνην thy ϑεωρητιχὴν 6 ᾿Αλέξανδρός φησι, διότι 
δεῖται ὃ ϑεωρητιχὸς νοῦς χαὶ ἢ τοιαύτη φρόνησις ῥαστώνης μάλιστα. φαί- 45 

80 vetat G& τὴν μν ae τὴν ἐν τῷ κινεῖν τὰ σώματα λέγων ὃ “Apt-| 

στοτέλης, τὸ O& ἔμφρονα προσϑεὶς ὃι ἀξ ἢ Πλάτωνος εἰρημένον τὸ 108" 
icv » » y ΄ 
ἤρξατο ἀπαύστου χαὶ ἔμφρονος βίου πρὸς τὸν σύμπαντα χρόνον", ὥσπερ 

re 

χαὶ τὸ ᾿Ιξίονός τινος μοῖραν κατέχειν αὐτὴν ἀίδιον χαὶ ἄτρυτον. 
\ \ vel τ ᾿ 

χαὶ γὰρ χαὶ τοῦτό μοι δοχεῖ πρὸς ἐχεῖνο τοῦ [[λάτωνος ἀπερρῖφϑαι τὸ 5 

co σι 

eee \ p<. («ἐς ἂν 3 , pla 3 \ “4 μὲ 

ῥητὸν τὸ λέγον “᾿ἣ GE Ex μέσου πρὸς τὸν ἔσχατον οὐρανὸν πάντῃ διαπλε- 
v ~ aad > ΄ ΄ 

χεῖσα ἤρξατο ἀπαύστου χαὶ ἔμφρονος βίου πρὸς τὸν σύμπαντα χρόνον" 

1 χρόνον CF: τὸν χρόνον A 2 εἰς om. Fe 5 ἄλογον F: absurdum Ὁ: om. A 

βίαιον AC: βιαίαν Fe 12 γινομένην C 14 ἀλλ᾽ Fe 15 πρώτου] 2° F: 

ἀνθρώπου ¢ 17 βίαιον AC: βιαίαν Fe 21 τοῖς om. Fe 24 βαδίζοντα AF: 

vim inferentes Ὁ: yp. βιάζοντα mg. K*: βιάξζοντα ὁ 25 ἠρεμίας F: ἠρεμαίας A 

dl ὑπὸ τοῦ Fe τὸ (tert.)] Tim. 80 6 33 ᾿Ιξίονός F: ᾿Ιξίωνος A τινος Fb: 
tic A 34 τοῦ Ι᾿λάτωνος] τὸ [Ιλατωνιχὸν Fe τὸ om. Fe 35 δ᾽. Ὁ 

30.06 διαπλεχεῖσα A: διαπλαχεῖσα Fe 
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TOOTH γάρ μοι doxst παραξέειν ὃ ̓Αριστοτέλης διὰ τοῦ ἀλλ᾽ ἀναγχαῖον 168b 

᾿Ιξίονός τινος μοῖραν χατέχειν αὐτὴν ἀίδιον χαὶ ἄτρυτον. χαὶ ὃ μὲν 11 
- ΄ ~ ὦ \ γγρλ»7 ‘ 

xara τὸν ᾿Ιξίονα μῦϑος ἐπιϑέσϑαι λέγει τῷ γάμῳ τῆς “Hpas τὸν ᾿Ιξίονα, τὴν 
5 dy « val ~ ΄ ΄ ar ~ 

d& νεφέλην μορφώσασαν avi)’ ἑαυτῆς αὐτῷ προσιέναι" μιχϑέντος ὃὲ αὐτοῦ 

τῇ νεφέλῃ γεννηθῆναι τὸν Κένταυρον: γνόντα δὲ τὸν Δία παρὰ τῆς Ἥρας 15 
- ΄ a~ > ΄ > ~ ΄ { ΄ 

τροχῷ τὸν ᾿Ιξίονα προσδῆσαι, ὥστε ἀπαύστως ἐπ᾽ αὐτοῦ φέρεσϑαι. τάχα 
Ἃ e ~ 

δὲ ἂν σημαίνοι ἂν ὁ μῦϑος ἐπιϑέσϑαι μὲν πολιτιχῇ χαὶ βασιλιχῇ τινι προ- 
΄, \ eG 3 ‘H ΝΣ τὰν EN ς ar ; ey ee i rv 

νοια TOV ςιονα ραιὴν ΟΣ TO τοιοῦτον YS ζωῆς εἶδος" ἀνάξιον δὲ φα- 3 
΄ \ a7 ~ 7 τ ον \ > ea. \ { ΄ - 

νέντα χατὰ δίκην τῆς “Hoas εἰδώλῳ τινὲ ἐνύλῳ χαὶ τεϑολωμενῷ τῆς τοι- 20 

αύτης προστασίας περιπεσεῖν, ὅπερ ἣ νεφέλη δηλοῖ ἀὴρ οὖσα ϑολώδης 
? πὸ 

χαὶ ὑλιχώτερος᾽ τούτῳ δ᾽ οὖν συμπλαχέντα τῷ εἰόει Ἰευν θαι μὲν συρφεν 
\ ~ \ +) 7 ξεν, ς᾽" τι «¢ "» 

τὴν λογιχῶν te χαὶ ἀλόγων ἐνέργειαν, ἐνδεῦναι ὃὲ ὑπὸ τοῦ τὸ χατ᾽ ἀξίαν 

[Or πᾶσιν τιρορίξεντος δημιουργοῦ ὕξοῦ ἐν τῷ τῆς a τε : καὶ γενέσεως 95 

τροχῷ, οὗπερ ἀδύνατον ἀπαλλαγῆναι χατὰ tov ᾿Ορφέα μὴ τοὺς ϑεοὺς ἐ 
vous ἱλεωσάμενον 

ΟΝ 2 ΄ τ ) οἷς ἐπέταξεν 

ὃ Δεὺς 
““χύχλου τ᾽ ἀλλῆξαι χαὶ ἀμψῦξαι χαχότητος᾽᾿ 

τὰς ἀνθρωπίνας ψυχᾶς, 
Ἐπειδὴ δὲ 6 ἐχ τῆς ᾿Αφροδισιάδος ᾿Αλέξανδρος ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις 

χαλῶς, Ola, χαὶ τῶν ἄλλων ΠΠπριπατητιχῶν χαλλιόνως τοῖς ᾿Αριστοτέλους 30 
7 ~ Ld > ~ \ ΄ ~ ) ΖᾺ 

Bere Eaperekouecay λόγοις, ἐν δὲ tots πρὸς [ἰλάτωνα τῷ ᾿Αριστοτέλει 

λεγομένοις οὐχέτι μοι δοχεῖ φυλάττειν τὸν σχοπὸν τῆς ᾿Αριστοτέλους ἀντι- ' 
eee πρὸς τὸ φαινόμενον τῶν [ἰλάτωνος λόγων ἀποτεινόμενον, ἀλλὰ χα- 

χοσχόλως πως ὑπαντῶν πρὸς αὐτὸν οὐ τὸ τ Oy μόνον ἐλέγχειν χαὶ 35 
αὐτὸς πειρᾶται φειδοῖ τῶν ἁπλουστέρων, ὥσπερ χαὶ ᾿Αριστοτέλης ἐποίησεν, 
ἀλλὰ χαὶ τὰς ἐννοίας διαβάλλει τοῦ ϑείου [Ιλάτωνος χαὶ πορίσματα συνά- 

ἣ 
= yew ἐχ τῶν λόγων ἐπιχειρεῖ οὐδὲ τῷ φαινομένῳ πολλάχις ἀχολουϑοῦντα, 

φέρε χἀνταῦϑα τὴν τῷ i χαὶ τῷ ᾿Αριστοτέλει φίλην ἀλήϑειαν προστη- 40 

σάμενος τὰ τοῦ ᾿Αλεξάνδρου περὶ τῆς (τῆς) Ψυχῆς χινήσεως ὡς τῷ LAa- ᾿ ‘ i> ᾧ χης i i h 

των! δοχοῦντα δος ως ἜΣ πειράσομαι διὰ 

αὐτοῦ τοῖς λόγοις ἐντυγχάνοντας χαὶ χινδυνεύοντας ἐξ αὐτῶν διαβεβλη- 

μένως ἴσχειν πρὸς vie οὗ [ἰλάτωνος δόγματα, ταὐτὸν δὲ εἰπεῖν χαὶ πρὸς 
τὰ τοῦ ᾿Αριστοτέλους χαὶ πρὸς thy ϑείαν ἀλήϑειαν. λέγει τοίνυν ὁ ᾿Αλέ- 45 

5 

ξανὸρος ἐπ᾿ αὐτῶν τάδε τῶν ῥημάτων" “axohoddws τῷ λόγῳ τούτῳ 1698 

2 ᾿Ιξίονός F: ᾿Ιξίωνος A 3 Ἰξίονα (pr.) F: ἠξίωνα A Ἰξίονα (alt.) Ε΄: ἠξίωνα A 

5 τῇ νεφέλῃ Fb: τὴν νεφέλην A 6 Ἰξίονα F: ἠξίωνα A 7 ἂν (alt.) A: om. Fe 

βασιλικῇ] καλῇ Fe 8 Ἰξίονα F: ἠξίωνα A 11 & οὖν] δὲ Fe τῷ] ἤδη τὸν ᾿Ιξίονα 
τῷ Fe 11. 12 συρφετὴν] scripsi: σύρφυσιν A: σύμμιχτον φύσιν Fe 12 ἐνεργειῶν ο 

14 ᾿Ορφέα] fr. 226 Abel 18 ἀλλῆξαι A: ἀλῦσαι F: ἀλλῦσαι ec: ἂν λῆξαι Proclus 

ἀυμψῦξαι A: ἀναψῦξαι Fe 21 χαὶ τῶν ἄλλων οἶμαι Fe χάλλιον Fe 25 μόνον Fb: 

om. A 27 ϑείου] - ϑείου χαὶ σοφοῦ Fe 29 ΕΝ ον τ ον 30) om. ¢ 

30 τῆς τῆς] Scripsi: τῆς AFe ψυχῆς Ab: ψυχιχῆς Fe Ol ἐπιπολαιότερον) corr. 
ex ἐπιπαλαιότερον A: ἐπι ee: Fe dod ἴσχειν A: ἔχειν Fe 
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εἴη ἂν δειχνύναι χατὰ [Πλάτωνα τὰς τῶν ϑεῶν ψυχὰς ἐν χείρονι μοίρᾳ 1694 
τῶν ἐν τοῖς ϑνητοῖς σώμασιν, ὥστε χαὶ τὴν τοῦ χόσμου, εἴ γε ἄμεινον 

μὲν πάσῃ ψυχῇ χωρὶς σώματος εἶναι, αὕτη 68 οὐδέποτε χωρὶς σώματος 

ἔσται ὄντος μετὰ τὴν γένεσιν ἀιδίου χαὶ ἄπαυστον χίνησιν, ὥς φησι, χι- ὅ 

γουμένου ὕπ᾽ αὐτῆς, ὃ δόξει πρὸς βίαν χινεῖν. χαὶ γάρ, εἰ μὴ ὅμοιον τὸ οι 

τοῦ χύσμου σῶμα τοῖς τῶν ἄλλων ζῴων τῷ ταῦτα εἶναι ἐμπαϑέστερα, 
GAR οὖν χάλλιον χἀχείνῃ ἐφ᾽ ἑἕαυτῆς εἶναι ἣ μετὰ σώματος. ὅλως δέ, 
xa’ ods τὸ χυχλοφορητιχὺν σῶμα 7 τῶν τεσσάρων τί ἐστιν 7 x τῶν 10 

τεσσάρων, ἔπειτα τὴν χίνησιν τὴν χύχλῳ οὐχ οὖσαν αὐτῷ χατὰ φύσιν 
10 χατὰ τὴν. ψυχὴν χινεῖται, τούτοις τὸ προειρημένον ἕποιτο ἂν ἄτοπον." ἐν 

ε 
a. / tn > \ "A = 2 nd eh eee 5 \ 27> v ΕΣ ΡῈ 

Οἡ TOUTOLS, χοῦν ριστοτέλης αὐτος τῶν οὔρανον GLOLOY OVTH SUDO 
rt 8 ae a pate 2 ΤΠ hee ~ 3,23} 6, λέ: Cle pS οὗ ac Vv Are ἢ ~ 

εἰναι βούλεται σαφῶς EY τουτῷ τῷ piaAtD λεγωῶν O GE οὐρᾶνος ἐμῳυχος 1b 
\ Vv la Fic eS » A ‘ Qin ΄ Ε \ ΤΣ νον; ig ~ ΄ 

χαὶ ἔχει χινήσεως ἀρχὴν χαὶ προελϑὼν πάλιν φησὶν ᾿ἀλλ ἡμεῖς ὡς 

cpl σωμάτων μόνον αὐτῶν χαὶ μονάδων τάξιν μὲν ἐχύντων, ἀψύχων δὲ 

15 πάμπαν διανοούμεϑα, δεῖ GE ὡς μετεχόντων αὐτῶν ὑπολαμβάνειν πράξεως 
ἧς, uot ὃ ᾿Αλέξανδρος συντίϑεται τούτοις, πῶς τέως χατὰ [Tha- 20 

τωνα τὰς τῶν ϑεῶν ψυχὰς χαὶ τὴν τοῦ χύσμου ἐν χείρονι μοίρᾳ τετάχϑαι 
‘ ~ > nd { κῶς , Vv Vv Bx X at = Ve ἐν Σ , 

φησὶ τῶν ἐν tots ϑνητοῖς σώμασιν, εἴ γε ἄμεινον μὲν τὸ χωρὶς εἶναι σώ- 
>. > yv 5 ἃ v ~ 

ματος, αὗται δὲ οὐδέποτε χωρὶς σώματος ἔσονται ἀιδίων ὄντων αὐτῶν χαὶ 

90 ἀεὶ ἐμψύχων; ταῦτα γὰρ οὐ τῷ [᾿λάτωνι μόνῳ ἐδόχει, ἀλλὰ χαὶ τῷ γνη- 9 
΄ ~ ΄ - ~ ) ~ + ΄ 

σιωτάτῳ τῶν [Πλάτωνος ἀχροατῶν τῷ ᾿Δριστοτέλει χαὶ τῷ ἐπιμελεστάτῳ 
τοῦ ᾿Αριστοτέλους σπουδαστῇ τῷ ᾿Αλεξάνδρῳ. πῶς δέ, εἰ ἄμεινον χωρὶς 

΄ ~ ~ > , > εἶναι σωμάτων ταῖς ϑείαις ψυχαῖς, οὐδέποτε τυγχάνουσι χαὶ xat αὐτὸν 
τοῦ ἀμείνονος, εἴπερ ἀΐδια τὰ σώματα αὐτῶν ἐστι: πῶς GE ταῖς τῶν ὕνη- 30 

\ 

τῷ or τῶν ζῴων ψυχαῖς τὰς ϑείας παραβάλλων ἐν χείρονι μοίρᾳ φησὶν αὐτὰς 
. IL if 14 ee ΟἿΣ ρ y τ χξιρο ! a On acl st 

ἐχείνων εἶναι χατὰ Ilkatwva ἀεὶ συνεῖναι tas Betas ψυχὰς τοῖς σώμασι 
4 ΄ v \ \ faa \ 2 ~ 2 ~ , 2 Ἢ 

λέγοντα, εἰ YE UAL TAS ψυχᾶς τᾶς EV τοις ὕνητοῖς σωμαᾶσιν ἐντελεχείας 

ἀχωρίστους τῶν σωμάτων οὗτος ὑπολαμβάνει, χαὶ tov ᾿Αριστοτέλην πάνυ 80 

ἀπιϑάνως ἐν τοῖς τοιούτοις παρεξηγούμενος: ὅτι δὲ οὐχ ws ὑπὸ ψυχῆς 
~_¢ , \ 5 ν ΄ ca 5 ΄ - "I , 

30 χινεῖσϑαι λέγοντι τὸν οὐρανὸν μέμφεται ὃ ᾿Αριστοτέλης τῷ []λάτωνι, 

δῆλον, εἴπερ χαὶ αὐτὸς ἔμψυχον λέγει τὸν οὐρανὸν ἔχοντα χινήσεως ἀρχὴν 
> c ~ 9 ΄ Ἄ 1 ΄ ι \ ΄ x eyes > ie 33? ἐν ἑαυτῷ, δηλονότι τὴν ψυχήν’ περὶ γὰρ ταύτης ἣν ὁ λύγος αὐτῷ. ἀλλ 40 

> ~ aed ~ ~ id > Ν 

εἰπόντος τοῦ Πλάτωνος περὶ τῆς ψυχῆς “7 δὲ ἐχ μέσου πρὸς τὸν ἔσχα- 
΄ > ~ 5 ΄ ΝΜ 7) 

Tov οὐρανὸν πάντῃ διαπλεχεῖσα ἤρξατο ἀπαύστου χαὶ ἔμφρονος βίου 
35 ηὐλαβήϑη, μή τις τῆς συνεχτάσεως χαὶ τῆς συνδιαπλοχῆς ἀχούσας σωμα- 

τιχήν τινα χαὶ βίαιον χατὰ ὠϑισμὸν γινομένην ὑπονοήσῃ τὴν Ψψυχιχὴν 4 

χίνησιν οὐ πεφυχότος οὕτω χινεῖσϑαι τοῦ σώματος: διὸ χαὶ τὸν ᾿Ιξίονα 

ὁ μὲν om. Fe 4 γένεσιν τοῦ σώματος Fe 8 τὸ] χαὶ τὸ Fe τί Fb: τέ A 

10 ἂν ἕποιτο Fe 12 βιβλίῳ] 285229 δ᾽ ὁ 13 φησὶν] 292418 14 μόνον 

Fb: μόνων A 15 8 Ὁ 19. 20 xat det] corr. ex xdel A 28 χατ᾽ αὐτὸν 

Fb: χατὰ ταὐτὸν A 27 Ψυχὰς) ψυχὰς αὐτὰς Fe 29 δὲ Fb: om. A; fort. yap 

30 τῷ Πλάτωνι 6 ᾿Αριστοτέλης Fe 31 ἔμψυχον εἶναι Fe 33 εἰπόντος] Tim. 36 e 

°c 34 διαπλαχεῖσα Fe 35 διαπλοχῆς Fe 36 thy om. Fe 37 ᾿Ιξίονα 

FP: ἠξίωνα A 
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aa eens an te SXTETUOU ἣν i “- ΝΥ ΦΞ 09. παρήγαγεν. ἐπεί, ὅτι οὔτε συνεχτετάσϑαι τῷ σώματι τὴν ψυχὴν οὔτε 1090 
συνδιαπεπλέχϑαι σωματιχῶς ἐνόμιζεν 6 Π᾿λάτων, δηλοῖ λέγων, ὅτι τὸ σω- ὶ ᾿ ? 1 

ματοειδὲς ἅπαν ὃ δημιουργὸς ἐντὸς αὐτῆς ἐτεχτήνατο ὡς αὐτὸ τῇ ψυχῇ 
2 / σ μι >>) ¢ ΠΣ Ξ ΡΣ 4 ~ ¢ 

ἐνιδρυμένον. ὅτι ὃὲ οὐδὲ βιαίως ὑπὸ τῆς Εἰ χης νομίζει" χύχλῳ χινεῖσϑαι ὃ 
5 τὸν οὐρανὸν ὁ [[λάτων, ἀλλὰ φυσιχῶς, χἂν ex τῆς τῶν τεσσάρων στοι- 

χείων ἀχρότητος αὐτὸν συνεστάναι βούλοιτο, μάϑοις ἂν ἐκ τοῦ χαὶ πρὸ 

τῆς ψυχώσεως τάδε περὶ τῆς τοῦ σώματος χινήσεως γράψαι" “χίνησιν γὰρ 
j j ‘ i \ i | pith 

ἀπένειμεν αὐτῷ τὴν τοῦ σώματος οἰχείαν τῶν ἑπτὰ τὴν περὶ νοῦν χαὶ 10 
φρόνησιν μάλιστα οὖσαν: διὸ δὴ χατὰ τὰ αὐτὰ ἐν τῷ αὐτῷ χαὶ ἐν ἑαυτῷ 

, ~ , ΄ 

10 περιαγαγὼν αὐτὸ ἐποίησε χύχλῳ κχινεῖσϑαι στρεφόμενον᾽᾽. εἰ τοίνυν πρὸ 
ῳ ~ role, a~ σ \ \ . , 

τῆς Ψυχώσεως αὐτοῦ ταῦτά φησι, δῆλον, ὅτι τὴν φυσιχὴν ἐπιτηδειότητα 
παρίστησι τοῦ σώματος τοῦ οὐρανίου πρὸς τὴν ἐγχύχλιον χίνησιν. πῶς 15 

οὖν ἔτι δυνατὸν ἐγχαλεῖν τῷ [[Ιλάτωνι ὡς ἄλλως πεφυχότα χινεῖσϑαι τὸν 

οὐρανὸν ἄλλως ὑπὸ τῆς ψυχῆς λέγοντι φέρεσϑαι; χαὶ πάντων, οἶμαι, 
eS ~ oan ΄ . > . ΄ \ ΄ ~ ΄ x ΄ 15 μᾶλλον 6 ᾿Αριστοτέλης τὴν ἐν Τιμαίῳ περὶ τούτων τοῦ []λάτωνος γνώ- 

μὴν ἠπίστατο, ὃς χαὶ σύνοψιν ἢ ἐπιτομὴν τοῦ Τιμαίου γράφειν οὐχ ἀπὴη- 20 

ξίωσεν. 
« > ἧς a ~ ΄ ΄ ΄, “᾿Αλλὰ μὴν οὐδὲ ὑπ᾽ ἄλλης ψυχῆς. ὃ ᾿Αλέξανδρός φησιν, “βίᾳ 

χινηϑήσεται τὸ χύχλῳ χινούμενον σῶμα. δεῖ μὲν γάρ, εἰ μέλλοι ψυχὴ 
ἀδύνατον γὰρ βία χινεῖσϑαι δ 20 χινήσειν βία, μετὰ σώματος αὐτὴν εἶναι" 

σῶμα ὑπό τινος ἄνευ ἁφῆς τε χαὶ ἀντερείσεως, ταῦτα GE σωματιχά" 2% 

δεήσει ἄρα μετὰ σώματος αὐτὴν εἶναι, δι᾿ οὗ χινουμένου χαὶ αὐτὴ χινή- 
cet τὸ χύχλῳ παρὰ φύσιν: χαὶ δῆλον, ὅτι zal τὸ αὐτῆς σῶμα χύχλῳ 
χινοῖτο OLY, εἰ τοι συμπεριφέρειν ἐχεῖνο χαὶ βιάζεσϑαι χαὶ μὴ πεφυχὸς 

οὕτω: μόνως τ οὕτως ὁμαλήν τε χαὶ ἀΐδιον χίνησιν αὐτὸ χινήσει" τῷ σι 

χύχλῳ δὲ χινούμενον χατὰ τὴν ἐν αὐτῷ ψυχὴν συνεχῶς τε χαὶ χατὰ φύ- 80 

σιν ἀεὶ ἂν tees τὸ γὰρ χατὰ τὴν οἰχείαν ψυχὴν οὕτω χινούμενον χατὰ ἱ | "26 } i 

φύσιν xtvettary εἰ δὲ τοῦτο, ἐχεῖνο ἂν εἴη τὸ χυχλοφορητιχόν.᾿ ταῦτα 
ν) \h sp > = ~ CS / νος > ΡΣ a = 7 \ \ ». ΄ 

Αλέξανδρος τοῖς ῥήμασι λέγων πῶς οὐχ ἐπέστησεν, ὅτι χαὶ τὸ οὐρά- 
80 νιον χατὰ τὴν οἰχείαν ψυχὴν χυχλοφορούμενον οὐδὲν χωλύει χατὰ φύσιν 35 

χινεῖσθϑαι: 
‘ ~ ΄ ~ FP? s . ” , Τὰ δὲ ἐφεξῆς ὑπὸ tod ᾿Αλεξάνδρου heyoueva πλείονος ἢ οὐχ ἐλάττο- 

ms ~ vo ε ΄ Ve tye κοῦ» τ , 9) vos ἐπιστάσεως τῶν ἐν ῥηϑέντων ἄξια νομίζω. “ἐζητήσαμεν yap”, φησί, 
ὌΝ ‘ = ᾽ ὦ \ 6 aig κς a lh , ΄ , ἵν : 

χατὰ τούσδε τοὺς τόπους τοῦ δευτέρου γενόμενοι, τίνα χίνησιν ἢ ψυχὴ 40 
\ ~ » Bs ~ 

35 τὸ χυχλοφορητιχὸν σῶμα χινεῖ, et Ye THY χύχλῳ φύσει χινεῖται, χαὶ ἢ μὲν 
Τ | μ 9 | De 

ζήτησις ἀναγκαία χαὶ πάντως ὀφείλουσα προβεβλῆσϑαι, τὰς GE λύσεις 

2 λέγων] Tim. 56d 5 ἀλλὰ Fb: ἀλλὰ zai A 6 συνεστάναι Fb: συνιστάναι A 

7 γράψαι] Tim. 34a 9 μάλιστ᾽ ς ταὐτὰ C ταὐτῷ ς 10 αὐτὸ Ε: τὸ Α 
‘ [ite > > ~ 5) eed I 

18 φησὶν ὁ ᾿Αλέξανδρος Fe 19 ψυχὴ Fb: ψυχὴν A 20 βίᾳ (alt.) om. Fe 

20. 21 σῶμα χινεῖσϑαι Fe 21 ἁφῆς Fb: om. A 22. 23 χινήσει τὸ] χινηϑήσεται 
ῶ- δ- o ἊΣ ξ x + ar , 

Fe 23 δῆλον, ὅτι] δὴ ς 24 χαὶ μὴ] μὴ Fe 20 οὕτως c χινήσει 
τὰ , Ld Ἢ ἢ 3 ~ ~ b - ~ 

χίνησιν αὐτό Fe wh ἂν Ἐ: om. Α 29 τὶ αὐτοῖς τοῖς ὁ et corr. ex αὐτοῖς F; 

fort. scr. αὐτοῖς 34 δευτέρου] β΄ A: βιβλίου F: β΄ βιβλίου c 
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ἐπισχεπτέον. ᾿ΪΙουλιανοῦ μέν, φησί, τοῦ Τραλλιανοῦ δόξα ἦν τῆς ἐπὶ 169» 

δεξιὰ χινήσεως αἰτίαν αὐτῷ τὴν Ψυχὴν εἶναι χαὶ τῆς ὁμαλοῦς χαὶ τε- 
ταγμένης. ᾿ Βρμῖνος d& τοῦ εἰς ἀπειρὸν αὐτὸ χινεῖσϑαι τὴν ψυχὴν ἔλεγε 45 

αἰτίαν: μηδὲν γὰρ σῶμα πεπερασμένον ἔχειν τῇ ξαυτοῦ | φύσει δύνα- 1705 
~ b] 3 ΄ ΄ 

5 μιν τῆς ἐπ᾽ ἄπειρον χινήσεως er τούτῳ μὲν ἐπέσχηψεν ὃ ᾿Λλέξανδρος 
λέγων τοῦ ἐπ᾽ ἄπειρον χινεῖσϑαι μὴ τὴν οἰχείαν ψυχὴν αἰτίαν εἶναι, ἀλλὰ 

εἰ μέχρι τούτου προήγαγεν τὸν λόγον, χαλῶς ἄν, 

οἶμαι, ἔλεγεν. ὥσπερ γὰρ ἣ χίνησις ἀπὸ ψυχῆς ὃ διὰ τὴν αὐτοχίνητον ad- 5 
τὸ χινοῦν πρῶτον. χαὶ 

τῆς δύναμιν, οὕτω τὸ ἐπ᾽ ἄπειρον χαὶ ἀεὶ χατὰ τὰ αὐτὰ χαὶ ὡσαύτως 
\ 

' 

. 

10 χαὶ περὶ τὰ αὐτὰ χαὶ ἐν ww αὐτῷ χαὶ ὅσα τοιαῦτα ἀπὸ τῆς ἀχινήτου : 
΄ 

γοερᾶς αἰτίας ἐφήχει τῷ οὐρανῷ. ὁ δὲ εἰς τὴν οἰχείαν σχολὴν ἀπάγων 
-: 

18 
\ a es Ἁ Ἁ > 

τον Koyoy μετα TO Et 

aw 
εῖν, ὅτι τῆς ἐπ᾽ ἄπειρον ὐρ τον τὸ πρῶτον χινοῦν 10 

ἐστιν αἴτιον, ἐπάγει" ““ἥ γὰρ οἰχεία Ψυχὴ χατὰ τὸ εἶδος χαὶ τὴν δύναμιν 

μᾶλλόν ἐστιν. εἴ γε ἐντελέχεια, ὥστε χατὰ τὰ προειρημένα οὐχ οἷόν τε 
15 ταύτην τοῦ εἰς ἄπειρον χινεῖν εἶναι δύναμίν γε οὖσαν τοῦ πεπερασμένου". 

ἀλλ᾽ ὅτι μὲν, χἂν ἐντελέχειαν λέγῃ τὴν Ψυχὴν ᾿Αριστοτέλης, διττὴν οἷδε 15 

ΓΟ, τὴν ἐντε ΠΣ τὴν μὲν τ τὴν GE χωριστήν, χαὶ τὴν ψυχὴν 

μάλιστα τὴ ἬΝ Ἢ ὡς ἜΚΟΠΕΙ, ἐντελέχειαν λέγει ἐν τοῖς [Περὶ ψυχῆς, 
ἂν 

εἰ τῆς = τὶ δεξιὰ χινήσεως ἢ ψυχὴ τῷ οὐρανῷ αἰτία, δῆλον, ὅτι ἢ τῆς 

ἀπλανοῦς" αὐτὴ γὰρ ἢ ἐπὶ δεξιὰ χινουμένη χαὶ τὰς ἄλλας ἐπὶ τοῦτο συμ.- 
περιάγουσα. αἱ οὖν τῶν πλανᾶσϑαι λεγομένων σφαιρῶν ψυχαὶ τίνα χίνης- 
σιν αὐτὰς χινοῦσι; τὴν μὲν γὰρ ἐπὶ δεξιὰ τῇ ἀπλανεῖ συγχινοῦνται, εἰ δὲ 2% 

25 τὴν ἐπ᾿ ἀριστερὰ τὴν οἰχείαν, 7 ἀπορία μένει ζητοῦσα, ποίαν μὲν 7 

Wy ἐπὶ δεξιὰ χίνησιν τὴν \ 

φύσις χινεῖ χίνησιν, ποίαν δὲ ἢ ψυχή: χαὶ εἰ τ 

ἀπ᾿ ἀνατολῶν τὴν τῆς ἀπλανοῦς ἢ ψυχὴ χινεῖ, ποίαν χίνησιν ἣ φύσις 

ὧν χείνην χινήσει 
ςς ςς - 97) ta > > > “Ἡμεῖς 62”, φησὶν 6 ᾿Αλέξανδρος, “ἐπιχειροῦμεν δειχνύναι tod ϑείου 30 

80 σώματος οὐχ ἄλλην μὲν τὴν φύσιν οὖσαν, ἄλλην δὲ τὴν ψυχήν, ἀλλ ὡς 
ἢ βαρύτης τῆς γῆς χαὶ τοῦ πυρὸς ἢ χουφότης: ὡς γὰρ ταῦτα λέγοντες 

φύσει χινεῖσθαι χατὰ τὰς eel ταύτας χινεῖσϑαι λέγομεν, χαὶ οὐχ ἄλλη 
= 

ις αὐτῶν παρὰ τὴν χατὰ φύσιν ἣ χατὰ τὰς οἰχείας δυνάμεις χίνησίς 35 

στιν, οὕτω χαὶ τὴν φύσιν τοῦ ϑείου σώματος εὔλογον ἐφαίνετο εἶναι χαὶ 
\ , 

35 τὴν δύναμιν τὴν ψυχήν" τίς γὰρ ἂν ἄλλη παρὰ ταύτην εἴη φύσις αὐτοῦ; 

τελειοτέρα γὰρ φύσεως ἢ ψυχή, εὔλογον δὲ τοῦ τελειοτέρου σώματος χαὶ 
‘ 

3. 4 αἰτίαν τὴν ψυχὴν ἔλεγεν Fe (ἔλεγε c) 7 προήγαγε Fe 10 xat ἐν 

τῷ αὐτῷ om. Fe 13 αἴτιόν éottw Fe 15 εἶναι] αἰτίαν εἶναι c 10 χἂν] 

ἐὰν Fe 6 ᾿Δριστοτέλης Fe 18 λέγει] Γ᾽ 5. 480417 21 ἣ (alt.))] τῆς: ὁ 

24 χινοῦσι] κινοῦσαν χινοῦνται Fe 28 ἐχείνην) ἐχείνης Fe 29 ἐπεχειροῦμεν Fe 

43 7 om. Fe 30 τὴν (alt.) Al: τῆς A*Fe ψυχήν A: ψυχῆς Fe: secundum 

animam Ὁ: ἢ thy xata τὴν ψυχὴν mg. Κα ἀλλὴ] ἄλλη φύσις Fe φύσις om. 

Fe v6 τελειοτέρα] τελειότερον c χαὶ] χαὶ τὴν ψυχὴν καὶ Fe 
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snide arene ὙΌΣ πο ΤΕ a =(); Thy ΠΝ εἶναι τελειοτέραν, xa ἣν φύσιν τε χαὶ ψυχήν ἐστι χυχλοφορη- 1708 
᾿Αριστοτελιχοῖς δόγμασιν; εἴπερ ὁ 41 

᾿Αριστοτέλης σαφῶς ἄλλην μὲν tote oa ἄλλην 6& τὴν ψυχὴν εἶναι βού- 
τιχόν. πῶς οὖν ταῦτα συνάδει τοῖ 

λεται, τὴν μὲν ἐν τῷ δευτέρῳ τῆς Φυσιχῆς ἀχροάσεως ὁριζόμενος ἀρχὴν 
ΣΝ a> an \ aS Sale Pie a tees ar) SX PB aa Ne sees [len} ΠΕ ΑΙ - 
5 χινησξεως χαι ἤρξυικας, cy ῳ εστι, τὴν Qe EY τῷ οευτερῷ τὴς ερί ψηχὴς 4ἢ 

΄' ~ ~ ΄ ν 

ἐντελέχειαν σώματος φυσιχοῦ ὀργανιχοῦ δυνάμει ζωὴν ἔχοντος. εἰ οὖν 
~ ~ w » - 

πᾶσα ψυχὴ | φυσιχοῦ σώματός ἐστιν ἐντελέχεια, χαὶ ἄλλο μὲν τὸ φυσι- 170% 
~ FAS we μι. ia 2 ΄ aN ΄ ~ 

xov σῶμα ἐστιν, ἄλλο δὲ ἢ ἐντελέχεια αὐτὴ χαὶ μάλιστα ἧ χωριστή, πῶς 
Ἃ κα 

ταὐτὸν ἂν εἴη φύσις χαὶ ψυχή; ἀλλ᾽ οὗτος ἀχώριστον ἐντελέχειαν νομίζων 
10 τὴν ψυχήν, ἐπειδὴ χαὶ ἢ φύσις aye ὑπο τος ἐστι τοῦ φυσιχοῦ σώματος χαὶ 5 

᾽ὔ 

‘ 

Pb) Vv ’> x 

εἰς ταὐτόν πως ἔρχεται τῷ εἴδει, συνέφυρε τὴν φύσιν χαὶ τὴν ψυχὴν 
~ ΄ » a , 5 7 

ἑχατέρᾳ τὸ τῆς ἐντελεχείας ὄνομα προσήχειν οἰόμενος, διὸ καὶ δύναμιν καὶ 
! ‘ \ tA δ > ee > 3 led ar ὥς εἰπόντος τοῦ A 

ψυχὴν καὶ φύσιν τὴν αὐτὴν ἐνόμισεν. οὕτω ὃξε σαφῶς εἰπόντος τοῦ /Apt- 

στοτέλους, ὅτι ἡμεῖς ὡς σωμάτων μόνον ἀψύχων τῶν οὐρανίων δια- 10 
’ [ἢ a ὦ 5 ~ ς΄ , » ‘ Pa ~ 

15 χείμεϑα, δεῖ δὲ ὡς μετε) γόντων αὐτῶν ὑπολαμβάνειν πράξεως χαὶ ζωῆς, 
>? 

Ee Φ 

5 
Ξ 
= 

ἐς 

εἰ χαὶ τὰ ἀψυχα eatin φυσιχά ἐστιν, ἣ Oe Ὁ: ἐπ᾿ ἐχείνων ψυχή; 
a rad ΕΞ ΕΞ ἐξ > 2 a 4 ei Ἁ \ =a ie ‘ as 

ὡς οὗτος λέγει, tis ἦν χρεία προσϑεῖναι τὴν πρᾶξιν καὶ τὴν ζωὴν τὴν 
ψφυχιχήν; αὕτη γάρ ἐστιν ἢ πραχτιχή. 15 

᾿Αλλὰ ταῦτα μέν, οἷμαι. EOS τ τεῖν δὲ οὐδὲν ἧττον περιλεί- 

90 πεται, τίνα μὲν ἣ φύσις χίνησιν χινεῖ τὸ Dunes σῶμα, τίνα δὲ ἢ ψυχή. 

χαὶ βητέον, οἶμαι, ὅτι ἣ φύσις xa? ἑαυτὴν οὐχ ἔστιν ἱχανὴ χινῆσαι τε- 

λείαν χαὶ αὐτοφυᾶ τοπιχὴν χίνησιν: οὐδὲ γὰρ ἣ τῶν τεσσάρων SUD ον 
: 

\ X > \ \ σ ec \ ἐμ 7 ΄, 2 χατὰ τὴν ἐπὶ τὸ ὅλον ῥοπὴν γινομένη χίνησις τελεία χίνησίς ἐστι xal 20 
΄ ~ ~ Vv ~ 

αὐτοφυὴς ὡς ἐνυπάρχοντος τοῦ χινοῦντος, ἀλλὰ πτώσει μᾶλλον ἔοιχεν Ἢ 
, ec ~ 1 Ἁ ΞΟ," ~ ce Ld > 2.9 4 ~ 7 2 

δλχῇ τινι χατὰ τὴν ἀπὸ τῆς ὁλότητος ἐνδιδομένην τῷ μέρει δύναμιν ἐπι- τῷ σι 

5 5 Vv ~ 5 ~ [4 

τελουμένη. οὐδὲ γὰρ ἔχει ταῦτα ἐν ἑαυτοῖς ὡς φυσιχὰ μόνως τὸ χυρίως 
on χινοῦν: ἢ γὰρ φύσις μὴ οὖσα αὐτοχίνητος ἑτέρωϑεν χινουμένη χινεῖ, διὼ 90 

bib! ~ ~ ” ~ \ \ XV , ~ co 

οὐδὲν μᾶλλον χινεῖν 7 χινεῖσϑαι λέγοιτο ἄν, χαὶ τὰ μὲν μόρια τῶν ὅλων 

ἀποσπασϑέντα τῆς oe ἐν τῷ ὅλῳ ψυχώσεως χαὶ τῆς τελείας φύσεως 
as a) Laps ay ns Q) ee , , meh eile 

30 ἐστέρηται, φύσιν δὲ ἔχειν λέγεται, χαϑὸ πέφυχε πάλιν συνάπτεσϑαι τῷ 
σ , ἊΣ \ ΔΛ ΄ \ Vv 1 a Ὁ \ ! awe , Loe 

ὅλῳ χινούμενα. τὸ ὃξ ὅλον φυσιχύν τε χαὶ ἔμψυχον ὑπὸ ψυχῆς χυρίως 30 
-" > \ ~ ia a ΄ 5) ΄ ΄ 

χινεῖται διὰ μέσης τῆς φύσεως" ἣ γὰρ φύσις ζωή τίς ἐστιν ἐν ὑποχειμένῳ 
~ ν᾿ 5 ~ 

τῷ σώματι ἐπιτηδειότης οὖσα χαὶ εὐφυΐα πρὸς τὸ χινεῖσϑαι τὰ σώματα 
4; \ ~ Ἁ πὰ la .ς “Ὁ ‘ ~ ~ 

ὑπὸ ψυχῆς xat διὰ μέσης ἑαυτῆς τὴν τῆς ψυχῆς δύναμιν τὴν χινητιχὴν 
~ . ’ ~ > 2 

35 εἰς τὸ σῶμα διαπορϑμεύουσα. χαὶ ταῦτα, οἶμαι, χαὶ τῷ ᾿Δριστοτέλει do- 80 
~ / \ 

χοῦντα λέγω; εἴπερ τὴν Ψυχὴν ἐντελέχειαν. σώματος φυσιχοῦ φησι, χαὶ 

2 "Αριστοτέλους Fe 3 εἶναι thy ψυχὴν Fe 4 δευτέρῳ] cap. 1 5 δευτέρῳ] 

cap. 1 τῆς] τοῦ F: τῶν c 8 αὐτὴ F: αὕτη Ab 9 ἡ φύσις ς 

ἣ ψυχὴ Fe 11 συνέφυρε A: συνέφερε F: συνέμιξε Ke 12 ἑχατέρᾳ F: éxa- 

τέρω A χαὶ (alt.) om. ¢ 13 οὕτως ὁ εἰπόντος] 292418 14. 15 δια- 

νοούμεϑα ce: ratiocinamur Ὁ 15 ζωῆς Ε: ζῶς Α 16 εἰ Fb: om. A 

17 ἡ ypeta Fe 22 αὐτοφυᾶ Fb: αὐτοφυοῦ A 28 τὰ μὲν] ta Fe 36 λέγω] 

λέγειν ς 
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a = > Et de 2 ΡΞ (Cc ‘ aa 5 o> Φ ue o nn ξΞιπερ EY τοῖς EGHS, ἐν οἷς φησι τῶν γὰρ ἄλλων ἐν οὐδενὶ ὁρῶμεν, ὅϑεν 170» 
J - Wate) a aa ” \ , ak ὩνΝ ΡΥ y 7 s 4 ἡ ἀρχὴ τῆς χινήσεως χαὶ πάλιν “ἡμῖν δὲ ἐπεὶ διώρισται πρότερον, ὅτι 
ἐν τοῖς ἔχουσιν ἀρχὴν χινήσεως αἵ τοιαῦται δυνάμεις ἐνυπάρχουσιν᾽, ἀρ- 

‘ , v ~ " “- χὴν τ νος ἔχειν σαφῶς τὰ ψυχὴν ἔχοντα λέγει χαὶ οὐ τὰ φυσιχά, ὡς 
χι 5 χαὶ ᾿Αλέξανδρος ἐξηγεῖται. χαὶ τῷ [᾿λάτωνι δὲ πρὸ τοῦ ᾿Αριστοτέλους 
a δοχεῖ, εἴπερ ἐν τῷ δεχάτῳ τῶν Νόμων τὴν ἐνάτην χίνησιν τὴν χι- 

νουμένην μὲν ὕφ᾽ ἕτ pov, χινοῦσαν G& ἕτερα, τὴν φύσιν εἶναί φησι χατὰ 45 

τὴν τοῦ χινεῖσϑαι εὐφυΐαν GAR οὐ χατὰ τὸ | χινεῖν ὑφεστῶσαν. ὥστε, [714 
εἴ τις ἔροιτο, τίνα μὲν τοπιχὴν χίνησιν ἢ φύσις, τίνα δὲ ἢ Ψυχὴ τὸν od- 

10 ρανὸν χινεῖ, ἐροῦμεν, ὅτι 7 ψυχὴ διὰ μέσης τῆς φύσεως χύχλῳ χινεῖσϑαι 
or 

‘ 

~ ~ 5? > 

τὸν οὐρανὸν ποιεῖ μιᾶς μὲν οὔσης χαὶ τῆς αὐτῆς χινήσεως, ἀλλ ἀπὸ μὲν 
> . τῆς φύσεως ἐχούσης thy adtopod χαὶ ἀβίαστον χαὶ χατ᾽ αὐτὸ τὸ εἶδος 

. “4 \ \ ar ~ 

ἐπιτηδειότητα πρὸς τὸ tu a δὲ τῆς ψυχῆς τὴν μεταβατικὴν 

ἐνέργειαν, πρὸς ἣν ἐπεφύχει διὰ τὴν φύσιν, ὥσπερ ἀπὸ τοῦ νοῦ τὸ ἀεὶ 
. ~ > ~ 

15 χαὶ χατὰ τὰ αὐτὰ χαὶ ὡσαύτως χαὶ περὶ τὰ αὐτὰ χαὶ ἐν τῷ αὐτῷ περι- 10 
ς \ 

φέρεσϑαι: ὑπὸ γὰρ τούτων ἀπὸ τοῦ vod χορηγχουμένων ἢ ψυχιχὴ χίνησις 

ἢ διὰ τῆς φύσεως ἐνδιδομένη τῷ σώματι συναιρεῖταί te χαὶ εἰς ὁμοιότητα 

τῆς γοερᾶς ἐνεργείας ἀποχαϑίσταται. διὸ χαὶ ὃ ϑεῖος ἐχεῖνος uae 
διότι χύχλῳ χινεῖται ὃ οὐρανός, ὅτι νοῦν Seo φησίν. 

90 ᾿Αλλὰ τῶν μὲν τοιούτων λόγων ἅλις ἔστω τὸ νῦν χατὰ τὸν '᾽Αριστο- 15 
ff S/F 7 σ ? 9 7 f ~ > f ΄ > τέλην. δείξας δέ, ὅτι χατ᾽ οὐδένα τρύπον τῶν εἰρημένων βίαιον εἶναι 

~ ~ ‘ lf ΄ 

δυνατὸν τὴν τοῦ οὐρανοῦ κίνησιν, ἀλλὰ χατὰ φύσιν ἔχειν ἀνάγκη, εἴπερ 
΄ ΄ - ~ U ~ 

αἰδιός ἐστιν, ἐπήγαγεν, ὅτι οὐ δ τῇ ἀιδιότητι τοῦτο συνάδει τοῦ παν- 
\ \ \ 4 Ν , ὯΝ > A) 4 ~ τς / 

τὸς τὸ μὴ βίαιον χατὰ φύσιν δὲ ἔχειν τὴν ey, ἀλλὰ χαὶ τῇ μαντεία, 20 
[4] Vv \ σ 

0 25 Ἣν ἔχομεν περὶ παντὸς tod ϑείου, ὅτι ἄπονον αὐτὸ χρὴ εἶναι καὶ ἐν ῥᾳ- 
΄ ” Vv 

στώνῃ χαὶ μαχαριότητι διάγειν, μόνως ἂν οὕτως ἔχοιμεν ἀναμφιλέχτως 
f > NX al ἢ Lf >) a \ Le A [4 > \ \ 

συμφώνους ἀποδιδόναι τοὺς λόγους, εἰ λέγοιμεν μὴ βίαιον. ἀλλὰ χατὰ 

φύσιν αὐτοῦ τὴν ἐνέργειαν. μαντείαν δὲ ἐχάλεσε τὴν χοινὴν ταύτην 96 
~ > f \ 

v 
~ , σ ἔννοιαν. ἣν ἐχδμεν περὶ τῆς ἀπονίας χαὶ μαχαριότητος τοῦ ϑείου, ὅτι 

30 χρειττύόνως 7 χατὰ ἀπόδειξιν ΠΥ: βεβαιοτάτη χαὶ ἀμετάπειστός 
> , ἐστιν. τοιαῦται γὰρ at μαντεῖαι κατὰ ϑείαν γνῶσιν ὑπὲρ πᾶσαν ἀπόδειξιν 

προερχόμεναι μετὰ πίστεως ἀμεταϑέτου 

p. 28406 ᾿Κπειδὴ δέ τινές εἰσιν, οἵ φασιν εἶναι ἕως τοῦ ἐν ἅπα-᾿ 
σιν ὁμοίως ἐνόμιζον ὑπάρχειν. 35 

35 Εἰπὼν περὶ tod ὅλου οὐρανοῦ, ὅτι ἁπλοῦς, ὅτι τῶν τεσσάρων στοι- 

περ] ὥσπερ Fe φησι] 284653 2 πάλιν] 285 427 de ἐπειδὴ ὥρισται c 

6 eee 894 ¢ ἐννάτην Fe 7 ἑτέρου Fb: éxatépov A ἕτερα] ἑτέραν Fe 

φησὶν c 10. 11 ποιεῖ τὸν οὐρανὸν κινεῖσϑαι ς 14 τῆς φύσεως Fe 15 τοῖς 

αὐτοῖς . Ke 10 ψυχικὴ Fb: ψυχὴ A 18 ὁ F: om. A ἐχεῖνος A: Plato b: 

Πλωτῖνος Fe; est Plato Tim. 34a ἐρωτηϑείς c 19 διότι] διὰ τί Fe 20 τὸ] 

τὰ Ke 23 ei c 30 χρειττόνως AC: χρεῖττον Fe nat ὁ ἀμετά- 

πειστός CF: ἀμετάπιστος A 35 περὶ CFb: γὰρ περὶ A 
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χείων ἐξῃρημένος, ὅτι χυχλοφορητιχύς, ὅτι ἀγένητος χαὶ ἄφϑαρτος yor [715 

ἀναυξὴς χαὶ ἀναλλοίωτος χαὶ ἀπαϑὴς πάσης ϑνητῆς δυσχερείας, ἔτι ὃὲ ἄπο- 

yos ὡς ἀβιάστως χαὶ χατὰ φύσιν χινούμενος, χαὶ τῶν περὶ αὐτοῦ χοινῶν 40 

ἐννοιῶν ὡς περὶ ϑεοῦ μαντευομένων ὑπομνήσας ἡμᾶς" χαὶ γὰρ πρῶτον τὸν 

οὐρανὸν καὶ τὰ ἐν οὐρανῷ παρὰ τὸ ϑέειν ϑεοὺς ἐχάλεσαν ἄνθρωποι χαὶ ὁ ἀπὸ ᾿ - 
Φ 

> On 

qr 

4 > > [4 xx ~ 
΄ 

τούτων εἰς ἐπίγνωσιν ἦλθον τοῦ τε δημιουργοῦ χαὶ τῶν ἄλλων ϑείων τά- 

ἔεων: ταῦτα οὖν εἰπὼν εἰχύότως λοιπὸν περὶ τῶν μερῶν τοῦ οὐρανοῦ προ- 4 

τίϑεται διδάξαι. διττὰ δὲ τὰ μέρη, τὰ υὲν xa αὑτά, ὡς at σφαῖραι | 

χαὶ of ἀστέρες, τὰ δὲ πρός τι χαὶ χατὰ or ὡς τὸ δεξιὸν xat τὸ ἀρι- [110 

10 στερὸν τό τε ἔμπροσϑεν χαὶ τὸ ὄπισϑεν χαὶ τὸ ἄνω χαὶ τὸ χάτω διχῶς 

ὃὲ τὶ ταῦτα ϑεωρεῖται χατά τε τὴν Vow χαὶ χατὰ τὴν χίνησιν. χαὶ περὶ 

πρώτων διαλέγεται τῶν χατὰ eat διότι τοῖς μὲν πολλοῖς ἀμφισβητήσιμον 5 

ἐδόχει τὸ ye ὅλως ταῦτα thy οὐρανὸν ἁπλοῦν ὄντα χαὶ ἀπο οἱ δὲ 

Πυϑαγόρειοι τὸ δεξιὸν χαὶ τὸ ἀριστερὸν ἐτίϑεσαν ἐν ταῖς δέχα συστοιχίαις, 
o> 

΄ , 
~ ~ yv > 

15 ἃς ἁπάντων χοινὰς ἀρχὰς ἔλεγον, ὥστε χαὶ τοῦ οὐρανοῦ. εἴπερ οὖν ὅλως, 
~ ~ ~ 5 a ~ 

φησίν, ἐν οὕτως ὁμοιομερεῖ τῷ τοῦ οὐρανοῦ σώματι, ταὐτὸν ὃς εἰπεῖν 10 
~ Ν f 

τῷ τοῦ παντὸς τοῦ χατὰ τὸν By δριζομένου, ταύτας χρὴ τὰς ἀρχὰς 

ἐνορᾶν τὰς χατὰ τὸ δεξιὸν χαὶ ἀριστερόν, σχε πτέον, πότερον τοῦτον 

ἔχει τὸν τρόπον, ὡς οἱ Πυϑαγόρειοι λέγουσιν αὐτά, 7 μᾶλλον ἕτέ- 
2 

90 pws, ὡς ἡμεῖς ἐπινοοῦμεν. τριῶν γὰρ οὐσῶν τοῦ σώματος διαστ ἄσεων, 15 

μήχους, πλάτους, βάϑους. χαὶ δύο χαϑ᾽ oo διάστασιν περάτων τρεῖς 

γίνονται συζυγίαι διάφοροι ἐν τοῖς τῶν ζῴων σώμασι. τοῦ μὲν γὰρ μή- 

χοὺς πέρατα τὸ ἄνω χαὶ τὸ χάτω, τοῦ δὲ πλάτους τὸ δεξιὸν χαὶ τὸ ἀρι- 
rare ~ ar ΄ Χ 4 ΄ Χ “ 

στερόν, τοῦ ὃὲ βάϑους τὸ ἔμπροσϑεν χαὶ τὸ ὄπισϑεν, χαί ἐστι τὸ μὲν 30 
\ 

95 ἄνω τοῦ μήχους ἀρχή, τὸ δὲ δεξιὸν τοῦ πλάτους, τὸ δὲ ἔμπρο- 
ec ~ (ὃ Σ Ἔτι \ SX aw. Kah 5 > Ares outs » 

ς S. ξ c L ἡ σϑεν τοῦ βάϑους. ἀρχαὶ δὲ τῶν χινήσε wy αὗται: ἀπὸ γὰρ τούτων ἄρ- 

χονται πρῶτον af χινήσεις τοῖς ἔχουσιν αὐτά, τουτέστι τοῖς ζῴοις, ἀπὸ 
τὰ x ᾿ > \ > ε VP . - δὸ ας ¢ - 

HEM τοῦ ἄνω ἣ αὔξησις, ἀπὸ δὲ τῶν δεξιῶν ἢ χατὰ τόπον, ἀπὸ % 
>. Vv € \ NJ ν \ Ay’ \ 2 \ 

δὲ τῶν epmpoctey ἢ χατὰ τὴν αἴσϑησιν xal μάλιστα τὴν εἰς τὸ 

80 ae τεινομένην: διὸ οὐδὲ ἐν πᾶσι τοῖς σώμασι ζητοῦμεν ταύτας τὰς 
> ΄ > Sy We fo) “4 > ‘ ΄ c ~ \ ΄ 

ἀρχάς, GbR ἐν τοῖς ἔχουσιν ἀρχὴν κινήσεως ἐν ἑαυτοῖς ἐπὶ πάσας τὰς 
διαστάσεις φοιτώσης, ταῦτα δέ ἐστι τὰ ἔμψυχα. τὰ γὰρ ἄψυχα, οἷον 80 

βῶλος ἢ σπινϑήρ, κἂν ἔχῃ κινήσεως ἀρχήν, οὐ φυχιχῆς ἔχει τῆς ἐπὶ 
πάντα ἰούσης, ἀλλὰ φυσιχῆς τῆς ἐφ᾽ ἕν ἀφωρισμένης" ἢ μὲν γὰρ βῶλος 

35 ἐπὶ τὸ μέσον μόνον, ὃ δὲ σπινϑὴρ ἐπὶ τὸ ἄνω. xdv λέγωμέν ποτε χαὶ ἐπὶ 

τῶν μορίων τῶν ἐν τοῖς ἀψύχοις τὸ ἄνω χαὶ τὸ χάτω χαὶ τὸ δεξιὸν χαὶ 

τὸ ἀριστερὸν χαὶ τὸ ἔμπροσϑεν χαὶ τὸ ὄπισϑεν, πρὸς μᾶς ava αφέροντες 35 
ἔγομεν: ἢ yap δεξιὰ λέγομεν τὰ κατὰ τὰ ἡμέτερα δεξιά, ὥσπερ ot 

1 ἐξηρημένος) ἐστερημένος Fe ὅτι χυχλοφορητιχός om. ec: ὅτι χυχλοφορητιχόν F 

6 τούτου Fe 10 τὸ ὄπισϑεν A: ὄπισϑεν CF 11 6& xat] δὲ (ὁ ce AC: om. 

Fe 21 πλάτους, βάϑους Ab: βάϑους πλάτους C: βάϑους καὶ πλάτους Fe 23 χαὶ 

τὸ (alt.) A: xat CFc 26 δὲ Fb: δὲ χαὶ A 32 ἔμψυχα. τὰ yap Fb: om. A 

34 ἀφωρισμένης Fb: mut. in ἀφωρισμένως A! 36 τῶν ἐν] ἐν Fe 38 τὴν ἦμε- 

τέραν δεξιάν Fe 
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v0 

΄ ~ “ ΄ 

μάντεις" χαὶ γὰρ δεξιὸν ὄρνιν τὸν ἐν τοῖς δεξιοῖς ἡμῶν χαὶ σύμβολον 171» 

δεξιὸν οὕτω τὰν οὐδ ἣ xa δμοιότητα τοῖς mons pots, ὡς ἐπὶ τῶν 
ἀνδριάντων δεξιὰν χεῖρα λέγομεν χαὶ ἀριστεράν, ἢ τὰ ἐναντίως ἔχοντα 40 

ἢ ϑέσει ὡς ἀντιπρόσωπα δοχεῖν ἡμῖν εἶναι, ὡς ἐν τοῖς χατύπτροις 

δεξιὸν μὲν τὸ χατὰ τὸ ἡμέτερον ἀριστερόν, ἀριστερὸν δὲ τὸ χατὰ τὸ ἣμέ- 
tepov δεξιόν: ἐν τοῖς ἀψύχοις δὲ οὐ μίαν ὁρῶμεν χατὰ φύσιν διαφοράν. 
τὰ γὰρ πρὸς ἡμᾶς λαμβανόμενα ἐὰν ἀνάπαλιν στραφῇ, τὰ ἐναντία τῶν 45 

πρότερον ἐροῦμεν δεξιὰ χαὶ ἀριστερὰ xat ἄνω χαὶ | χάτω χαὶ ἔμπρο- 1724 

σϑεν χαὶ ὄπισϑεν. τούτων τὰ πλεῖστα σαφῶς ἡμῖν 6 ᾿Αριστοτέλης ἐν τῇ 
Περὶ πορείας ζῴων παραδέδωχεν, εἰς ἣν πραγματείαν χαὶ νῦν τὸν λόγον 

ἀνέπεμψε. γράφει δὲ ἐν ἐχείνοις οὕτως: “τὸ μὲν ἄνω χαὶ κάτω μόριον 
i / ζῶντα" οὐ yee γὰρ ἐν τοῖς ζῴοις ἐστὶ τὸ ἄνω χαὶ 5 

χάτω, ἀλλὰ χαὶ ἐν τοῖς φυτοῖς“ χαὶ ὀλίγον προβάς" “ὅσα δὲ μὴ μόνον 

Ci, ah ha χαὶ ζῷά ἐστι, τοῖς τοιούτοις ὑπάρχει τό te ἔμπροσϑεν χαὶ ὄπι- 

σϑεν" αἴσϑησιν γὰρ ἔχει πάντα ταῦτα᾽᾽- χαὶ πάλιν ὀλίγον προβάς: “ὅσα δὲ 
τῶν ζῴων μὴ μόνον αἰσϑήσεως χοινωνεῖ, ἀλλὰ δύναται ποιεῖσϑαι τὴν 10 

χατὰ τόπον μεταβολὴν αὐτὰ δι᾽ ἑαυτῶν, ἐν τούτοις δὲ διώρισται πρὸς τοῖς 

λεχϑεῖσι τό τε ἀριστερὸν χαὶ τὸ δεξιόν. ual δμοίως τοῖς πρότερον εἰργωέ- ¢ ᾿ 3 ρ hy 
» / a ’ [4 ’ ~ > ~ 

νοις ἔργῳ τινὶ xat οὐ ϑέσει διωρισμένον Excitepov αὐτῶν. ἔνια δὲ τῶν 
ζῴων, ὅσα μὴ χινεῖται χατὰ τόπον, ὡς τὰ ζῳόφυτα λεγόμενα, ταῦτ᾽ οὐχ 15 
ἂν ἔχοι τὸ ἀριστερόν τε χαὶ δεξιόν. 

ῃ 

΄ if ἊΝ ΄σ 5 7, “4 ~ ~ ,ὔ 5 ,_~ 

ὡς δὴ τούτων οὕτως ἐχόντων τρία ταῦτα τοῖς Πυϑαγορείοις ἐγχαλεῖ 
) - A / σ ᾳ beamed ~ ΄ ~ 7 

a ᾿Αριστοτέλης᾽ πρῶτον 'μέν, ὅτι ἕξ οὐσῶν τῶν τοιούτων διαφορῶν δύο 
΄ > τὰ έλ ῃ ἜΧΟΜΕΝ ΡΟΝ \ > ea aN ΄ = μόνας οὗτοι παρέλαβον τὸ δεξιὸν χαὶ τὸ ἀριστερὸν τὰς τέσσαρας παραλι- 20 

πόντες τό τε ἄνω χαὶ τὸ χάτω χαὶ τὸ ἔμπροσθεν χαὶ τὸ ὄπισϑεν: δεύτε- 
pov, ὅτι τὰς χυριωτέρας παραλελοίπασι τό τε ἄνω χαὶ τὸ χάτω" τοῦτο δὲ 

διὰ πλειόνων δείχνυσιν ἐπιχειρημάτων" ἡ ἐν δ μέν, ὅτι χαὶ ἐν τούτοις 
° \ > ~ 5 9 v “Ἂ ~ Er 

διαφοραὶ ἐναργεῖς εἰσιν οὐχ ἔλαττον ἣ τῷ del πρὸς τὸ ἀριστερὸν 7 τό 
ἀληϑὲς χαὶ ἔτι μᾶλλον χαὶ φυσιχώτερον ἐν τούτοις ἥπερ τὸ δεξιὸν χαὶ 95 

ἊΝ aeons οἷον δεξιὰ χεὶρ χαὶ ἀριστερὰ χαὶ πόδες ὁμοίως οὐδὲν bE d Β or ὦ 

λων χατὰ τὰ σχήματα διαφέροντα τῇ δυνά 

γὰρ δεξιὰ τῆς λαιᾶς ἐρρωμενεστέρα, τῶν ποδῶν ὃ μὲν λαιὸς aie τὸ 
στηρίζεσϑαι μᾶλλον ἐπιτήδειος, ὁ δὲ δεξιὸς πρὸς τὸ ἄρχειν χινήσεως, χαὶ 80 
τῶν ὥμων ὁμοίως ὃ μὲν λαιὸς πρὸς τὸ ἀχϑοφορεῖν, ὃ δὲ δεξιὸς πρὸς τὸ 

χινεῖσϑαι ἐπιτήδειος, χαίτοι χατὰ τὸ σχῆμα μηδὲν ἀλλήλων διαφέροντα" 
χεφαλὴ δὲ ποδῶν χαὶ ἀχρεμόνες ῥιζῶν zal ὅλως τὰ ἄνω τῶν χάτω χαὶ 

2 οὕτω AC: οὕτως c ὡς] ἐπεὶ ὡς Fe 3 ἀνδριάντων F: ἀδριάντων A 8 προτέ- 

ρων Fe 9 τῇ A: τῷ Fe 10 πορείας ξῴων A: πορείας F: ζῴων πορείας Ke 

παρέδωκεν Ke 11 γράφει] 705228 12. πάντ᾽ c 13 προβάς] T7058 

14 ζῷ᾽ ἐς τα καὶ (alt.) A: χαὶ τὸ Fe 15 προβάς] 705613 11 τό- 

ποὺς ὁ αὑτῶν © δὲ om. Fe 18 τ ¢ χαὶ (alt.) om. ὁ 24 τέσ- 

σαρας] ὃ ὧς F: δευτέρας ς 21 χαὶ ACb: om. Fe 29 ἥπερ CF: εἴπερ Ab 
9 o2 γὰρ cou om. Fe 33 δὲ δεξιὸς CF: δεξιὸς δὲ Ac 90 ἐπιτήδειος Ch: om. AFe 
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NS ev ἵν ~ » 3 ~ , , > ‘ \ ~ 

τὰ ἔμπροσϑεν τῶν ὄπισϑεν οὐ τῇ δυνάμει μόνον, ἀλλὰ χαὶ τῷ σχήματι 112: 
> 2 , ΄ "Ἢ p ~ σ ~ An 

διενηνόχασι. τοῦτό τε οὖν ἐγχαλεῖ τοῖς Πυϑαγορεί ols, ὅτι τῶν ἕξ ἀρχῶν 36 

ap 
> , ~ 

οὗτοι δύο μόνας παρέλαβον τὰς μᾶλλον διαφερούσας χαὶ χυριωτέρας παρα- 
S , « 

λιπόντες. nat Seni ὅτι τὰς χοινοτέρας χαὶ χαϑολιχωτέρας παρέλιπον 
9 i 9 Ἢ ‘ Ἵ 

v4 » \ \ , ~ ~ >] ν 

εἴπερ τὸ μὲν ἄνω καὶ τὸ χάτω πᾶσι τοῖς ἐμψύχοις ἔνεστιν δυνοίως 4 

ζῴοις τε καὶ φυτοῖς, τὸ δὲ δεξιὸν χαὶ τὸ ἀριστερὸν οὐκ ἐνυπάρ- 

χει τοῖς φυτοῖς" χαὶ τρίτον, ὅτι τὰ πρότερα τῇ φύσει τ παραλιπόντες τὰ 

ὕστερα παρέλαβον" mpOrepov γὰρ τὸ μῆχος τοῦ πλάτους, εἴπερ ἢ τραμμὴ 

7 avelac προτέρα τῇ φύσει xal ἀρχοξιδεστέρα ὡς χαὶ τὸ σημεῖον 
εὶ 
-- wy 

for τὶ - τῷ 
΄ > ΟῚ ~ Ve ΄ ΄ Ψ 

χαὶ εἴπερ Ἢ ἐπὶ τὸ μῇ χος αὐζῆσις πρότερα γινετᾶι τοις 
‘ | yee | i ‘ ἱ 

o- 

\ , 

| τὸ πλάτος, χὰ 
- / > ar ~ oy) es / ~ ΄ ~ X ΄ 

αἱρεῖται δέ. εἰ οὖν μῆχος πλάτους πρότερον τῇ φύσει, τῶν ὃς προτέρων 
Ἀ c 5 \ , c ~ 7, wv “" ΄ 

τῇ φύσει χαὶ αἱ ἀρχαὶ πρότεραι, at τοῦ μηχους ἄρα apyat, τουτέστι τὸ 
ar \ ΄ - ~ ~ -Ν Ὁ ~ ~ > 

ἄνω zal τὸ χάτω. τῶν τοῦ πλάτους ἀρχῶν τοῦ τε δεξιοῦ χαὶ τοῦ ἀριστε- 
΄ ~ 

ood πρότεραί εἰσι τῇ φύσει. πολλαχῶς δὲ τοῦ προτέρρυ λεγομένου, 7 
> ~ δ Za \ ΄ 

ϑέσει ὡς ἐπὶ τῶν προχαϑημένων ἣ τάξει ὡς τὰ προοίμια τῶν διηγήσεων 
I) a7 \ 

Ἢ οὐνᾶμεξι AOL τιμῇ 
ε ε "» B) ΄ “Ἂ ~ 

yf ws oO αρχῶν τῶν AOYOUSVWY Ἢ τῇ φι Get ὡς το 

συναναιροῦν μὲν μὴ συναναιρούμενον δὲ ἢ χρόνῳ χαὶ γενέσει ὡς πατὴρ ‘ οἱ iy iy 
, ~ / 

υἱέος, τὸ ἄνω, φησί, tod δεξιοῦ κατὰ γένεσιν ἂν εἴη πρότερον, διότι ἢ 
>] \ ‘ ~ VP = c on aK ’ = aK = pa > \ A 

ἐπὶ τὸ μῆχος αὔξησις, ὡς εἴρηται, προτέρα γίνεται τοῖς Cats τῆς ἐπὶ τὸ 

(ἢ “ = ° ce sto 
Ὁ 

, 5 ΗῬ ’ τῷ Ἁ ~ = , = ~ , ΟΥ̓ ἐν . 

πλάτος. εἰ οὖν πρότερον τὸ μῆχος γίνεται. τοῦ πλάτους, ἐστὶ ὃ 
J 

Ἂ 
» ~ 4 - ¢ 5» id ~ 

υ, τὰ κι: a ae τοῦ δὲ πλάτους τὸ δεξιόν, xal ἢ ἀρχὴ ἢ τοῦ προτέρου 

ie is ὅϑεν ν ἢ etre ἢ χατὰ τὴν αὔξησιν εἰδοποιεῖται, τὸ δὲ δεξιὸν 
ἐξ πνεῖ ΄ v \ \ > \ “εἷς Wes fied Ws ΄ ‘ed 

eae toy) meigiets! SP Zecaly2 ed! ὑπὸ Εἴξι τὸ We τὸ ἐφ᾽ ὃ πρόεισιν. αὕτη; 

πυριῶτ τέρα δὲ ual οὐσιωδεστέρα ἐστὶν ἢ χατὰ αὔξησιν χίνησις τῷ ζῴῳ τῆς 
Ὁ Ὁ \ ~ x Vv 

KOTO Pomeays δῆλον. ὅτι zal τὸ ἄνω χυριωτέραν δύναμιν ἀρχῆς ἂν ἔχοι 

πρὸς τὰς ἄλλας διαφοράς: ἀτόπως οὖν τὸ δεξιὸν χαὶ ἀριστερὸν παραλα- 
΄ Ἁ » \ Ἀ ΄ [ὦ Ἁ τ 7 ia 

OVTES TO GVW XAL TO XATW παρέλιπον. οὕτω UWEV οὺν χατεσχευασεν O 

. ΄ \ ) ν 
ι ᾿Αριστοτέλης τὸ τὸς χυριωτέρας καὶ ἀρχηγιχωτέι ρας παραλε) aoe διὰ 2% 

~ ’ 
, > XY at 

πλειόνων ἐπιχειρημάτων, δυνατὸν de ἀπὸ τῆς διαφορᾶς τῶν προθέσεων 
> Lon ~ > ~ » - 

ἀφ᾽ οὗ χαὶ τῆς ἐφ᾽ ὃ οὐ πρότερον νῦν τὸ ἄνω τοῦ 
Ὁ ~ \ we ae Q. ΄ 934) “ > \ ' ε 

δεξιοῦ χαὶ τοῦ ἔμπροσϑεν δειχνύναι. ἀλλ ἕτερον υόνον" εἰ γὰρ ἕτεραι αἱ 
σ A [4 ? 5 \ 5 5 , Ἁ 

προϑέσ σεῖς, ἕτεραι χαὶ αἱ χατ᾽ αὐτὰς λεγόμεναι ἀρχαί. τρίτον ὃξ αὐὑτοιϊς 3 
, ν ΄ a . 3 

ἐγχαλεῖ ἢ δεύτερον, εἰ τις ὡς ἔν πάντα τὰ πρῶτα λαμβάνοι τὸ τὰ χυριώ- 

τερα Ah sea Gv αὐτῶν λέγων χατεσχευάσϑαι, τρίτον δ᾽ οὖν αὐτοῖς 

3 δύο] μάλιστα τὰς δύο Fe 4 χαὶ (alt.) AC: zat τὰς Fe 6 τὸ δὲ --ουτοῖς (7) F: 

om. Ab 7 πρότερα Ὁ: πρῶτα ACF 8 παρέλαβον] corr. ex παρέλιπον ΑΞ 

πρότερον b: πρῶτον AF 9 προτέρα c: πρώτη ACF 10 προτέρα ὁ: πρώτη ACF: 

primo Ὁ 13 τουτέστι] ἤγουν Fe 18 συναναιροῦν ACb: ἀναιροῦν Fe 

πατὴρ AC: ὁ πατὴρ Fe 20 προτέρα ἃ: πρώτη AFb 23 πρότερον AF: 

προτέρα ac 25 χίνησις] χίνησις αὕτη ὁ εἰς τὸ πρόσϑεν] ἔμπροσϑεν c αὕτη 

om. ¢ 29 οὕτως ὁ 35 λαμβάνει Fe 

Comment. Arist. VII Simpl. de Caelo. 25 

45 

5 ~ ΄σ 4 5 " 

εἰ συναναιρεῖ μὲν ἢ γραμμή, ov συναν- 172» 

10 

20 

~~ 

3 
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ἢ δεύτερον ἐπάγει, διότι χοινῶς ἐν ἅπασιν ὑπάρχειν ταύτας τὰς ἀρχὰς 172b 

ἐνόμιζον τὴν χατὰ τὸ δεξιὸν χαὶ τὸ ἀριστερόν, χαίτοι γε ἐν τοῖς ἀψύχοις 80 

μὴ ὑπαρχούσας κατὰ φύσιν: xdv γὰρ λέγωνται χαὶ ἐν ἐχείνοις, χατὰ τὴν 

πρὸς ἡμᾶς ρον τς λέγονται, ὡς εἴρηται πρότερον. τὸ ὃὲ ἐν πᾶσιν 

5 αὐτοὺς τὸ δεξιὸν χαὶ τὸ ἈΡΠΤΕ ρου ἔγειν ἔλαβεν ἐχ τοῦ τῶν ὃδέχα 
συστοιχιῶν, ἃς πάντων χοινὰς ἀρχὰς ἔλεγον, μίαν τὴν χατὰ τὸ δεξιὸν χαὶ 40 

. 

ἀριστερὸν λαμβάνειν, ἐπεὶ οὐχ ὡς ἐπὶ τοῦ οὐρανοῦ ἰδιχῶς ταῦτα ϑεωρούν- 

των. τίς οὖν ὃ τῶν Πυϑαγορείων σχοπὸς χαὶ πῇ χαλῶς ἐχείνων λεγόν- 
των ὃ ᾿Αριστοτέλης πρὸς τὸ φαινόμενον ἀντεῖπε τοῦ λόγου; of μὲν οὖν 

10 Πυϑαγόρειοι εἰς δύο συστοιχίας πάσας τὰς ἀντιϑέσεις aie > τὴν 4 ‘ 

ὃ μὲν χείρονα, τὴν δὲ χρείττονα, ἤτοι τοῦ ἀγαϑοῦ χαὶ χαχοῦ, χαὶ τῇ δεχάδι 

συμβολιχῶς ὡς | τῷ παντὶ ἀριϑμιῷᾷ συμπληρώσαντες Exatépay ἑχάστην ἀντί- 1138 

ὕεσιν τῶν δέχα οὕτω παρέλαβον ὡς πάσας τὰς ἑαυτῆς συγγενείας συνεμ- 

φαίνουσαν. χαὶ τῶν τοπιχῶν οὖν σχέσεων τὸ δεξιὸν χαὶ ἀριστερὸν παρέ- 
15 λᾶβον, ἅμα μὲν, ὅτι τὸ ἀγαϑὸν χαὶ τὸ καχὸν ἐνδείχνυται ταῦτα- δεξιὰν 5 

~ ΄ ἣν; RN PFPA v4 , \ B] \ > ~ \ A) \ γοῦν φύσιν χαὶ δεξιὰν τύχην λέγομεν tas ἀγαϑὰς δηλοῦντες χαὶ λαιὰς τὰς | (η ἱ | i 
3 ’ "ἐν γ΄ ι σ > > Ἁ \ DR FA \ > , > | Dl “4 

ἐναντίας: ἅμα δὲ Ott, ἐν οἷς μὲν τὸ δεξιὸν χαὶ ἀριστερόν ἐστιν, ἐν τούτοις 

᾽Ἄρι- 
\ Bd 

χαὶ τὸ ἄνω χαὶ τὸ χάτω χαὶ τὸ ἔμπροσϑεν χαὶ τὸ ὄπισϑεν, ὡς 6 

στοτέλης διώρισεν, οὐ μέντοι ἀνάπαλιν: εἰχότως οὖν ἐχ τούτων χαὶ τὰς 10 
wy ~ wv ‘ wv 

20 ἄλλας τοπιχὰς ἀντιϑέσεις ἐδήλωσαν. τὸ γοῦν δεξιὸν χαὶ ἄνω χαὶ ἔμπρο- 

σεν χαὶ ἀγαϑὸν ἐχάλουν, τὸ δὲ ἀριστερὸν χαὶ χάτω χαὶ ὄπισϑεν χαὶ 

χαχὸν ἔλεγον, ὡς αὐτὸς ᾿Αριστοτέλης ἱστόρησεν ἐν τῇ τῶν []υϑαγορείοις 

ἀρεσχόντων ΡΠ: 
τ - ΄ τ Sy laa ς 2 3h - = ΕΞ 

μὲν οὖν ὅλος τῶν προχειμένων σχοπὸς Εἴρηταιν Ey δξηταῖς, aaa τι 
’ > , 

95 τ τ᾽ - 1) ey --- 25 μέρος, Otay λέγῃ “τοῖς μὲν τὰ τοιαῦτα μόρια, λέγω δὲ οἷον τό τε 
SFX \ \ > LADD ) δ᾽ ὦ ~ ded iad ἧς \ \ δεξιὸν χαὶ τὸ dprotepov”, ἐνδεῖ τῇ λέξει “τό te ἔμπροσϑεν χαὶ τὸ 

γώριμα διὰ τῶν εἰρημένων 
Vv 4 wv X 4, ied c 

ὄπισϑεν χαὶ τὸ ἄνω χαὶ τὸ χάτω᾽᾿, ἅπερ ὡς Ὑ 

ὃ I] —) 
5 , ~ a. ᾿ς, € /, A ΄ Ves 

ἐσόμενα παρῆχεν. ὅταν δὲ λέγῃ ᾿ ταύτας δὲ τὰς διαστάσεις εὔλογον 2 
ε ΄ - , ~ ΄ ΡΣ) δ᾽. ΤᾺ \ \ ΄ 
ὑπάρχειν τοῖς σώμασι τοῖς τελείοις, οὐχὶ τὸ μῆχος λέγει χαὶ πλά- 

80 tos χαὶ βάϑος᾽ ταῦτα γὰρ παντὶ σώματι ὑπάρχει" ἀλλὰ τὰς τρεῖς ἀντιϑέ- 

σεις, ἄνω χάτω, πρόσϑεν ὄπισϑεν, δεξιὸν ἀριστερόν. τέλεια OF σώματα 

3 χατὰ (alt.) AC: ἀλλὰ διὰ Fe ὃ τὸ (pr.) CFb: zat τὸ A 6 συστοιχειῶν A, sed corr, 

zat CF: χαὶ τὸ Ac 7 εἰδιχῶς ¢ 8 Πυϑαγορείων) hie rursus ine. E (συναναίρει Πυϑα- 

γορείων) 9 μὲν οὖν AE: μὲν F: γὰρ c 11 τοῦ χαχοῦ ce 15 οὕτως ¢ συγγε- 

νείας] post yy ras. 1 litt. 1 14 οὖν] corr. ex οὐ ἘΠ zat (alt.) A: xat τὸ EFe 

16 γοῦν E: οὖν AFe: enim Ὁ 17 χαὶ AE: zat τὸ Fe 18 ὁ Ab: zat EFe 

20 ἐδήλωσαν Ab: ἐδήλωσεν EKe: om. F γοῦν} nam Ὁ: οὖν Fe 21 χαὶ (pr.) om. 

Kbe: supraser. F zat (quart.)] eras. K: om. be 22 ἔλεγον] ἐχάλουν Fe 

ἱστορήσας E: corr. KE? ΠΠυϑαγορείων E: Πυϑαγόρᾳ Fe; v. fr. 200 Rose 24 6] corr. 

ex ὡς E? 20 λέγῃ] 28415 τὰ] πάντα τὰ Fe δ᾽ Fe 25. 26 τ᾽ ἀρι- 
στερὸν χαὶ τὸ δεξιόν c 26 ἐνδεῖ] ἐν δὲ E τ᾿ ἃ τὸ (tert.) om. A 

27 γνώριμα] corr. ex γνώρισμα AK" 28. λέγει ἘΞ: corr. E? ταύτας] : 

2840 23 δὲ (alt.)] yap Fe 29 τελείοις πάσας Fe 30 γὰρ] corr. ex δὲ E? 

ὑπάρχει EFb: ὑπάρχειν A: ὑπάρξει C 
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, σ 5 Ἁ ν = σ ‘ , ree λέγει, ὅσα οὐ μόνον ζωὴν ἔχει ὑρεπτικὴν χαὶ αὐξητικήν, ὥσπερ τὰ φυτά, 1784 

ὶ 
2d v_C Nae ead fo ΄ + en | \ wv » 

ODOE αἴσϑησιν ΠΡῸΣ TOUTOLS μόνον. ὥσπερ τὰ Cwog OUTA, αλλα χαὶ Opecly 

αἱ τὴν χατὰ τόπον μεταβολήν, ὡς τὰ τέλεια ζῷα" διὸ χαὶ ἐπήγαγεν ““ ἔστι 
ἃ τὸ μὲν ἄνω τοῦ μήχους ἀρχὴ χαὶ τῇ ἑξῆς. 

᾿Ἐπιστῆσαι δὲ χρὴ χαὶ τῇ λέξει τῇ λεγούσῃ “τῶν γὰρ ad ns ἐν 
‘ 

qn 

PsN \ ¢ ~ bel 9 c > \ ~ ΄ 2) \ ~ ~ οὐδενὶ ὁρῶμεν, ὅϑεν H ἀρχὴ τῆς xwyosews” xal τῇ τοῦ ᾿Αλεξάνδρου : 
ce ΄ > 

ἐξηγήσει λέγοντος “ἀρχὴν δὲ χινήσεως λέγοι ἂν τὴν δύναμιν τὴν χινητι- 
Ἁ Ἁ » 5 , v /, 5 

χήν. ἔχει μὲν yap xual τὰ ἄψυχα ἀρχήν τινα χινήσεως, εἴ γέ ἐστι quand 
> ? 5 ~ Vv > 7 > ΄ 

σώματα, ἀλλ᾽ οὐ τὴν χινοῦσαν ἀρχὴν ἔχει οὐδὲ χινητιχὴν δύναμιν ἐν αὖ- 
~ Vv, , > ‘ ~ ΄ 5 5 Ἁ ind » ~ 

10 τοῖς: ἔξωϑεν γάρ ἐστι τὸ χινοῦν αὐτά: ἀλλὰ ἀρχὴν χαὶ δύναμιν ἔχει τοῦ 
ἌΡ 

χινεῖσϑαι τὴν παϑητιχήν᾽᾽, οἷον φύσιν ἔχει τοῦ χινεῖσϑαι, οὐχ ἐξ ξαυτῶν 
> » >] ~ 

δέ, ἀλλὰ ὑπ᾽ ἄλλου, ὡς ἔδειξεν ἐν τῇ ostag 6 ἀχροάσει. ὥστε, εἴ τις 
~ ~ \ Ὁ , , ¢ 

ζητεῖ, πῶς μὲν ἣ φύσις χινεῖ τὸν οὐρανόν, πῶς δὲ ἣ ψυχή, οὐ ῥητέον, 

ὡς ὁ ᾿Αλέξ σου: ἔλεγεν, ὅτι ταὐτόν ἐστιν ἐχεῖ φύσις χαὶ ψυχή" πῶς γὰρ 
Ἃ Vv Vv ~ ~ , 

ἡ ταὐτόν, εἴπερ ἢ μὲν φύσις δύναμις παϑητιχὴ τοῦ χινεῖσϑαί ἐστιν 
, a ~ ‘ Ve ~ 

ἐν ὑποχειμένῳ οὖσα τῷ χινουμένῳ δὲ Ψυχὴ τὸ ἔξωϑεν χινοῦν; οὐχ 
Ὁ 

ἄρα ταὐτὸν βήτεον ψυχὴν χαὶ φύσιν ἐπὶ τοῦ οὐρανοῦ, τὴν αὐτὴν μέντοι 

χίνησιν χατ᾽ ἄμφω χινεῖσϑαι, ἀλλὰ χατὰ μὲν τὴν ψυχὴν ὡς χινοῦσαν ἔξω- 

26 

35 

45 

Dev, χατὰ G& τὴν φύσιν ὡς ἀρχὴν τοῦ χινεῖσϑαι ἐνυπάρχουσαν. | ὅταν 173» 
Nal) Sys Ἢ ἘΞ ΔῚ X \ Ty > ~ \ at ~ 

20 O& ἔπι τῶν ἀψύχων λέ ἡ TA ἕν γὰρ OAWS OD XLYELTAL, TH OF χινειται 
¢ ΄ » 

μέν, ἀλλ᾿ οὐ πανταχόϑεν ὁμοίως, μὴ χινεῖσϑαι μὲν λέγει τὰ τὸν οἰχεῖον 

τόπον χατειληφότα ἤδη, ἐν ᾧ μένει λοιπόν, wh πανταχόϑεν δὲ χινεῖσϑαι, 
τουτέστι μὴἢ χατὰ τὰς ἕξ διαστάσθις, GAN 7 ἄνω μόνον, ὡς τὸ πῦρ, ἢ 
KATH, ὡς ἢ γῆ- 

᾿Αλλ ἐπὶ τὰ ἑξῆς ἰτέον. τῷ σι 

Qk ad Ἡμῖν δὲ ἐπεὶ διώ fee g ~ ) ey SS p. 285427 μιν OF ἔπει OLWPLGTAL πρότερον EWS TOV XAL TO GE- 

ν 

Αἰτιασάμενος τοὺς [Πυϑαγορείους ὡς τὰς χυριωτέρας ἀρχὰς παραλι- 
πόντας τῶν διαστάσεων χαὶ ὡς τὰς μὴ χοινὰς ὡς χοινὰς παραλαβόντας 

80 ἐφεξῆς λοιπὸν αὐτὸς ὑφηγεῖται, πῶς ἐπὶ τοῦ οὐρανοῦ χρὴ λαμβάνειν αὐτὰς 
τὰς ἀντιϑέσεις τῶν διαστάσεων. χαὶ πρῶτον, ὅτι χαὶ ἐπὶ τοῦ οὐρανοῦ 

χρὴ ζητεῖν αὐτάς, δείχνυσιν οὕτως. ὃ οὐρανὸς ἔμψυχός ἐστι" τὸ ἔμψυχον 
ἔχει χινήσεως ἀρχὴν ἐν ἑαυτῷ τὴν χατὰ τὸ χινεῖν- τῷ ἔχοντι ἀρχὴν χι- 

2 μόνων Εἰ: corr. E? ζῳόφυτα)] corr. ex ζῶα φυτά E? 3 ἐπήγαγεν] 284624 

ὃ λεγούσῃ) 284>33 9. 10 αὑτοῖς Α΄ Ε2: ἑαυτοῖς C: αὐτοῖς AE 10 ἀλλ᾽ Fe 

11 τὴν --- κινεῖσϑαι om. E 12 Φυσιχῃῇ]) VIII 4 15 #] corr. ex ef A? ἐστι 

10 

ν] 

corr. ex ἐστι E? 17 ψυχὴν zat φύσιν ταὐτὸν ῥητέον Fe ἐπὶ] ὡς ἐπὶ Fe 20 λέγῃ] 
" corr. ex λέγει E! τὰ μὲν] χτλ. 284054 21 μὴ] om. F: οὐ ¢ 26 ὃ᾽ ὁ 

ἐπειδὴ ὥρισται c 28 ὡς] τῷ E 29 τῶν -- παραλαβόντας om. E 90. 31 αὐτὰς 

τὰς AEb: τὰς τοιαύτας C: ταύτας tas Fe do ἔχει] ἔχειν E 

2ΟῈ 
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σι 

10 

15 

30 

an ΔΝ , ‘ ea , > ¢ ΄ a 4 , ~ 

νήσεως τοιαύτην χαὶ αἱ δυνάμεις αὗται ὑπάρχουσι" διώρισται γὰρ πρότε- 1720 
o > > ‘ ͵ ‘ a , oa ‘ : a 

pov, ὅτι οὐχ ἐν παντὶ σώματι τὸ ἄνω χαὶ χάτω χαὶ ἀριστερὸν χαὶ δεξιὸν 20 
a ‘ ΝΜ) { Ἁ ν © » ~ ad eg: >) ᾽ τά r | 

χαὶ ἔμπροσϑεν ual ὄπισϑεν ζητητέον, GAN ὅσα ἔχει κινήσεως ἀρχὴν ἐν 
c ~ - , ν ν 

ἑαυτοῖς τὴν χατὰ τὸ χινεῖν ἔμψυχα ὄντα’ ὁ ἄρα οὐρανὸς ἔχει ταύτας τὰς 
΄ 5 el ’ wv 4 

δυνάμεις. xdv γὰρ μὴ eels 6 is οὐ χωλύεται τὸ ἄνω χαὶ τὸ 
- OF χάτω ἔχειν: οὐδὲ γὰρ τῶν αὐξομένων τὰ παυσάμενα τῆς αὐξήσεως εὐϑὺς 50 

Μ v> 7 ~ ‘ 

παύεται TOD TO ἄνω xal τὸ χάτω ἔχειν. ἔδειξε Ge αὐτὸς ἐν τοῖς προλα- 
~ ~ ν a 

βοῦσι τὴν χατὰ τὸ μῆχος αὔξησιν ἐπὶ τὸ ἄνω γενομένην, ἐν οἷς γίνεται, 
χρώμενος ἐναργεῖ τούτῳ σημείῳ τοῦ εἶναί τε τὸ ἄνω χαὶ τὸ χάτω ἐν 

τοῖς ζῴοις χαὶ ἄλλο εἶναι τοῦ δεξιοῦ χαὶ ἀριστεροῦ. χαὶ τούτου οὕτως 30 

πχοντος δείχνυσι χαϑόλου, ὅτι, ἐν οἷς τὸ δεξιὸν χαὶ ἀριστερόν ἐστι ζῴοις 

οὖσι τελείοις χαὶ ἔχουσιν ἐν ἑαυτοῖς τῆς χατὰ τόπον χινήσεως τὴν τοῦ 
χινεῖν ἀρχήν. ἐν τούτοις ἐστὶ τὸ ἄνω χαὶ τὸ χάτω χαὶ τὸ Ἢ προσϑεν χαὶ 
τὸ ὄπισϑεν" προτέρα ἡ ip Ἶ αὔξησις, εἶτα ἢ αἴσϑησις, εἶτα ἢ ὄρεξις χαὶ ἢ 830 

χατὰ τὴν ὄρεξιν τοπιχὴ κίνησις. 

Ἐπειδὴ δέ τινες τῶν ἐμοὶ προσχυνητῶν φιλοσόφων ἔμψυχον οὕτω 
εἶ ix c = 5 = ae A ΡΞ Ξ v = tc ἌΡ ἘΞ ie Α ΄ 

γεσϑαι τὸν οὐρανὸν ὑπὸ τοῦ ᾿Αριστοτέλους οἴονται ὡς ἔχοντα ζωὴν σύμ- ὃς 

: 
λ 

ae Seine y ae 3 5 = 
φυτὸν τῷ σώματι, xav ἣν ἔχει τὴν τῆς χινήσεως ἀρχήν. ἀλλ᾽ οὐχ ὡς 

Vv , Pw »} ~ 4 > 

λογικὴν ἔχοντα ψυχήν, ἀξιῶ αὐτοὺς πρῶτον μὲν ἀποδέχεσϑαι τὸν ᾿Αρι- 40 
πεν χα πέντ Ca ET τ δ σὰ τς Fonda ΠΑ στοτέλην ἄλλα μὲν τὰ ἐμψυχα ἄλλα δὲ τὰ φυσιχὰ λέγοντα, ἔπειτα τὸ 

“-- > ~ ΄ - 

ἔμψυχον τοῦτο ἀπ᾽ ἐχείνων χρίνειν τῶν λόγων, ἐν οἷς φησιν ἐν αὐτῷ 
~ ΄ ~ .} - , 

τούτῳ τῷ βιβλίῳ. περὶ τῶν οὐρανίων “ahh ἡμεῖς ὡς περὶ σωμάτων 
> _~ , - ΄ > Ὁ ef 

μόνον αὐτῶν χαὶ μονάδων διανοούμεθα τάξιν μὲν ἐχόντων. ἀψύχων δὲ 45 
Ἁ , -- ~ , , tm ~ - 

πάμπαν" Get GE ὡς μετεχόντων ὑπολαμβάνειν πράξεως χαὶ ζωῆς" τὸ 174a 

γὰρ πράττειν λογιχῆς Ψυχῆς ἐστι χαὶ zat’ αὐτόν. 

= = « 5 ~ a Ane δος ἡ g Pan = 

p- 285231 Οὐ δεῖ γὰρ ἀπορεῖν διὰ τὸ σφαιροειδὲς εἶναι ἕως τοῦ 5 
΄ 

χἂν εἰ σταίη, χινηϑείη ἂν πάλιν. 

Ay S/F Xi Na ἈΝ ree 5 ~ Cr \ ri \ as 

TOGELCUS TO GELY XAL EY τῷ ουρᾶνῳ Ξὴτ τειν TAS τοϊαυτας ἀρχὰς 000 

\ φερομένας πρὸς τὸν λόγον τοῦτον ἐνστάσεις τίϑησί τε χαὶ διαλύει τ He μὲν .- 

χοινὴν πρὸς πάσας ταύτας τὰς ἀντιϑέσεις τὴν ἀπὸ τῆς ὁ 
~ ~ \ ΄ Dl 

οὐρανοῦ μορίων. πῶς γὰρ σφαιροειδὴς ὧν ὃ ὁ οὖραν ὃς χαὶ διοιομερὴς τὸ ἐπε 
ἃ, \ \ ΕΞ C = 

ὃεν χαὶ TO oTLGvEY Θ a 
v | ” v 

ἔχει “AL τὸ ἀριστερὸν ἣ τὸ ἄνω χαὶ τὸ χάτω ἣ τὸ ΠῚ 
» , \ 
GLOV μόνον XL χαὶ τοῖς σχήμασι τούτων διαφεῤ Sty ὦ ὑρΕϊλογοῶν: αὐ ἱ a Φ 07) on (η΄ aA o 

7 oOo 

o 

\ 7 ~ 

τὸ ἀριστερὸν ὠνόμασεν ἀπὸ τούτων, οἶμαι, χαὶ τὰ ἄλλα δηλῶν, διότι τὰ 15 

1 τοιαῦται E αἱ om. E 4 ἑαυτοῖς CE: αὑτοῖς A χινεῖν] seq. ras. 5 litt. E; 

tum rursus deficit οὐρανὸς apa Ke 6 αὐξανομέων Fe παυόμενα Fe 

8 γινομένην Fe Ὁ évapyet Fb: ἐνεργείᾳ χρώμενος A 11 δείχνυσιν e 16. τὸ 

χά 

Ke 

" 
τω] χάτω © deinde add. χαὶ τὸ δεξιὸν χαὶ ἀριστερὸν Ke 14 τὸ om. 

πρότερον Fe 10. 11 οὕτως λέγεσϑαι τὸν οὐρανὸν ἔμψυχον ec et corr. ex οὕτω 

λέγεσϑαι τὸν οὐρανὸν F 22 βιβλίῳ] 292418 24 μετόχων Fe 25 ante ψυχῆς 
del. ζωῇ ς Α 
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\ Ὁ -. \ b] Ἁ Vv » ~ Vv \ oe ‘ A May Ἐξ » = / " - " 

τὸ δεξιὸν χαὶ ἀριστερὸν ἔχοντα ζῷα ovta χαὶ τὰς ἄλλας ett πρότερον ἀν- 1142 

ων 

a =A Ὁ \ ‘ 4 5 ae Ἁ 

ς τὸ OEEGLOY χαὶ TO αριστερον 

Ἁ 7 A or --. 

ι χινουμενῶν TOY ἀπαντα 

΄ wv \ μ᾿" ΄ Ν \ 

τιϑέσεις cyst. THY OS TEOAY EVGTASLY προ 

, ? i“ ~ 

ἐνισταμένην συντόμως ἠνίξατο διὰ τοῦ χα 
> 

ΟΣ 

΄ " \ 7 a a χρόνον. εἰ yap τὸ δεξιὸν , 
~ / , 5 ~ 5 / \ als ~ 

ἐπὶ τῆς χατὰ τόπον χινήσεως, ἐπὶ τοῦ ἀεὶ χινουμένου χαὶ μηδέποτε τῆς 
΄ 5» ~ . / , 

χινήσεως ἀρξαμένου πῶς οἷόν te λέγειν ἀρχὴν τῆς χατὰ τόπον κινήσεως; 
\ ΄ ΄ 

ταύτας δὴ τὰς ἐνστάσεις ὑπενεγχών, τὴν ὑὲν προτέραν διὰ πλειόνων, 
wv ~ C3 , Vv ~ / 

ἄμφω δὲ συντόμως διὰ τοῦ ὁμοίων iy ὑμῶν πάντων τῶν μορίων 
5 / 

χαὶ χινουμένων TOY ἅπαντα χρόνον, ἐπιλύεται τὴν μὲν προτέραν. 
τ- ; Ss) Panes 

ὅτι οὐχ ἀπὸ τοῦ σχήματος χρὴ λαυβάνειν τὴν οιαφηρᾶν, αλλ απὸ τὴς 

7) ΄ Ἁ > ~ , ἮΝ ~ \ ~ \ \ 

δυνάμεως" χαὶ γὰρ ἐν τοῖς ζῴοις, ἐν οἷς Goxet χαὶ χατὰ σχῆμα χαὶ χατὰ 

δύναμιν εἶναι ἢ διαφορά, εἴ τις σφαιριχὺν σχῆμα περιϑείη, οὐ διὰ τὴν 2 

> 

TOD σχήματος ὁμοιότητα τὴν χατὰ τὰς δυνάμεις ἜΣ ἀναιρεῖ. ἀλλ 
~ ~ 4 

ὅτι, ἢ περίϑεσις τοῦ σφαιριχοῦ σχήματος εἰ μενούσης γίνε- 5 ~ Vv 3: 

ἐρεῖ τις LOWS, 
»] Ἁ c ~ ~ . ~ \ , 

TOL τῆς χατὰ TO σχῆμα διαφορᾶς, οὐδὲν ϑαυμαστόν, εἰ χαὶ ἢ χατὰ δυνά- 

ὑεῖς παραμένει: ἢ γὰρ σφαιρικὴ περίϑεσις οὕτω λέγεσϑαι δοχεῖ ὡς με- 

νούσης ἔνδον τῆς χατὰ τὸ σχῆμα διαφορᾶς. ἀλλὰ μήποτε οὐχ οὕτως 

ἀχούειν χρὴ τοῦ σφαῖραν περιϑεῖναι: τί γὰρ ἂν ἣν τὸ ἔξωϑεν ὡς ἱματίῳ 

περιχαλύψαι τῇ σφαίρᾳ; ἀλλ᾽ ἀντὶ τῆς EE ale διοργανώσεως εἴ 

τις σφαῖραν περιϑείη τῶν δυνάμεων τῶν διαφόρων μενουσῶν, ἣ διαφορὰ 

αυ δα εται, χαὶ ὡς ὃεν ἄρξονται αἱ ἐνέργειαι χαὶ τῆς αὐξήσεως χαὶ τῆς 

αἰσϑήσεως χαὶ τῆς χινήσεως, ὅϑεν χαὶ νῦν ἄρχονται" ὅλως δὲ ἐν τοῖς ὃδε- 
ς χαὶ ἀριστεροῖς οὐδὲ ἔστι διαφορὰ τῶν σχημάτων, ἀλλ᾽ at δυνάμεις 

εἰσὶν ai ποιοῦσαι τὴν διαφοράν. τὴν δὲ δευτέραν ἔνστασιν λύει ὑποτιϑέ- 
ε » » “Ὁ a) P \ \ ~ 

usvos ἄρξασϑαι ἄν ποτε τῆς χινήσεως τὸν οὐρανὸν χαὶ ἱστῶν αὐτὸν 

τῷ λόγῳ χαὶ | σχοπῶν, πόϑεν ἂν ἄρξαιτο χινεῖσϑαι. πολλὰ γὰρ χαὶ 17 

τῶν ἀδυνάτων ὑποτιϑέμεϑα τῷ λόγῳ τὴν τῶν πραγμάτων ἀχολουϑίαν ζη- 
~ ΄ ᾿ς ’ ~ > 7, >) / 

TODYTES, WS ὅταν τὰς ποιότητας χαὶ ποσότητας τῆς ἐνύλου οὐσίας χωρίζω- 
>) ~ / lA , «- ς 3, 

μεν οὔτε τῆς ποιότητος χαὶ ποσότητος χωρὶς οὐσίας εἶναι δυναμένων οὔτε 
, ~ ‘ 5 ~ ε + 

τῆς οὐσίας τούτων χωρίς. χαὶ τοῦτο δὲ []λατωνικῶς ὃ ᾿Αριστοτέλης 
> ~ 9 ΄ - τ Tae ΄ A ae δε (gee) 4 CE \ 

εἶπεν: ἐν γὰρ τῷ δεχάτῳ τῶν Νόμων ὁ [Tkatwv: “et σταίη φησὶ “τὰ 
΄ ~ , v ~ > , , 

AVIA διοῦ γενόμενα, τίνα ἄρα ἐν αὐτοῖς ἀνάγχη πρώτην χίνησιν γενέσϑαι 

τῶν εἰρημένων"; 
Υ̓͂ \ yi \ Ἃ 2 Ὁ Ω͂ , > » ΝΡ > RQ, 8 \ e ‘4 

Kata δὲ τὴν λέξιν, ὅταν λέγῃ δόξει δὲ οὐ διὰ τὴν ὁμοιότητα 
5S ~ - at , 

τοῦ σχήματος, ἐν τῷ ὃὅοξει GE οὐ ὑποστιχτέον. 

2 

ται A 8 γ᾽ ὄντων τῶν Rees ἁπάντων © 12 7 om. Fe Loe 1 

- rai nat τὸ AC: xat Fe 5 

δυνάμεις] χατὰ τὰς δυνάμεις διαφορὰ Fe 17 τὰ σγήματα Fe 19 τῇ σφαίρᾳ 
᾿ ΣΧ Σ yf) al > a 

τὴ ν σφαῖραν F: σφαίρᾳ c ἀνομοίου Fe 20 ἡ Ε: om. A 20 πόϑεν] ὅ 

. 

Ὁ 

γενέσθαι πρώτην χίνησιν C 34 δὲ (alt.)] 6° Fe 35 ἐν τῷ “δόξει δὲ 05”) om. 
> 

τ 
“δόξει ὃ τες 

ἴω , a > ) > e 5 a 

Y τοῖς ζῴοις τοῦτο ἔξεστιν. AO οὐ Ἢ ἀργὴ = 
‘ ’ j eid | 

(pr.) ACb: om. Fe 6 οἷόν te CF: possunt Ὁ: ot 

os 

30 

40 

45 

4b 

10 

Ov- 

χατὰ 

Α: 

ὅϑεν 

Fe ἄρξαιτο Εἰ: ἄρξαι τοῦ A: ἄρξοιτο C dl δεχάτῳ]) 895 ἃ σταίη] 
eee ) DIBA AE Se ΠΟΥ Le ULE UIE 
32 πανῦ᾽ ¢ tiv ap c¢ χίνησιν πρώτην ἐν αὑτοῖς avayxy Ε 

Ε: 
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p. 28508 Λέγω δὲ μῆχος μὲν αὐτοῦ ἕως tod συμβαίνει δὲ τοὐν- 1740 

αντίον. 

Δείξας, ὅτι καὶ ἐν τῷ οὐρανῷ χρὴ τὰς τοιαύτας διαστάσεις ζητεῖν, 

χαὶ τὰς ἐνστάσεις τὰς πρὸς τοῦτο ἐπιλυσάμενος λοιπὸν διδάσχει, πῶς ad- 20 

ὃ τὰς ἐπὶ τοῦ οὐρανοῦ χρὴ λαμβάνειν, πρῶτον μὲν τὸ μῆχος εὑρίσχων ἐχ 
τοῦ μεγέϑους. τῆς διαστάσεως" Panes yap ἐν πᾶσι τοῖς σώμασι sales 

τὸ μέγιστον ἐν αὐτοῖς διάστημα" ef οὖν μέγιστον ἐν σφαίρᾳ τὸ χατὰ τὴν 
ieee αὕτη γὰρ μεγίστη τῶν ἐν αὐτῇ εὐϑειῶν: ἀπείρους δὲ διαμέ- 

τρους δυνατὸν λαβεῖν ἐν τῇ σφαίρᾳ, τὴν ὡρισμένην ληπτέον: ὥρισται ὃὲ ἢ 
10 χατὰ τὸν ἄξονα" τοῦτο ἄρα μῆχος τοῦ οὐρανοῦ. τοῦ δὲ μμήχους τὰ πέρατα 30 

τὸ ἄνω χαὶ τὸ χάτω ἐστίν, ὥσπερ τοῦ πλάτους τὸ δεξιὸν χαὶ τὸ ἀριστε- 

pov" χαὶ τῶν πόλων ἄρα ὃ μὲν ἄνω ἐστίν, 6 δὲ χάτω’ ποῖος δὲ ποτέρως, 

τέως ἄδηλον. ὅτι ὃὲ τὴν χατὰ τὸ ἄνω χαὶ χάτω διαφορὰν ἐν τοῖς πόλοις 
pr a 

ὁρᾶν χρή, δείχνυσιν αὐτὸς χαὶ ἐκ τοῦ ἀπείρων λαμβανομένων ἡμισφαιρίων 30 
~ ΜΕ ξ΄ 3 5 > ΄ , , ‘i ‘ 

15 ταῦτα μόνα ὡρισμένα εἶναι, ἐν οἷς of πόλοι, τό τε βύρειόν φημι χαὶ τὸ 
, ‘ (x A ~ 5 ~ s nx el A \ ‘A Ἁ Ww: 

νότιον, τὰ ὑπὸ τοῦ πὴ. χύχλου διοριζόμενα" χαὶ γὰρ τὰ μὲν ἄλλα 
΄ ς ΄ \ ~ 7 ~ aie ene, > ἜΑΡΙ Σ 

πάντα ἡμισφαίρια, οἷον τὰ τῷ μεσημβρινῷ ἣ τῷ δρίζοντι διοριζόμενα, 

ἄλλα ὃ ὶ χαὶ ἄλλα ἐστίν, ἐπειδὴ χαὶ of μεσημβρινοὶ χαὶ of ὁρίζοντες διάφοροί 85 

εἰσι χαὶ ἄλλοι πρὸς ἄλλους. οὐ γὰρ χαϑ’ αὑτούς εἰσιν, ὥσπερ ὁ ἰσημερι- 
x , be en | \ \ 2 la ‘ ΝΑ Ἁ ΄ v Son x eae, 

20 vos, GAA πρὸς TAS οΟἰχησεις τὰ OE τοὺς πόλους EYXOVTA GEL τὸν αὕτον 

. \ \ 4 ~ / , 

χατέχοντα τόπον xtvettat’ ὡς γὰρ περὶ χέντρα μένοντα τοὺς πόλους οὕτω 
χινεῖται. διὸ χαὶ ᾿Αριστοτέλης τὸ μὴ κινεῖσθαι τοὺς πόλους αἴτιον ἔφατο 40 

, \ 

τῆς τῶν ἐχόντων αὐτὰ Fur σφαιρίων δΙαΡοΡ ἃς- ἀχινήτων γὰρ ἀεὶ τῶν πό- 
λων ὄντων χαὶ τὴν αὐτὴν ἀεὶ πρὸς αὐτοὺς ἀπόστασιν φυλαττόντων τῶν 

[2 > ER? ΝΛ » 

95 περὶ αὐτοὺς χινουμένων ἀνάγχη τὸν αὐτὸν τόπον ἐπέχειν ἀεί. τὸ δὲ αὐτὸ 

χαὶ ἀπὸ τῆς Ais ὑπολήψεως δείχνυσιν. εἰώϑαμεν γὰρ πλάγια ἐν τῷ 45 

χύσμῳ λέγειν οὐ τοὺς πόλους, ἀλλὰ τὰ παρὰ τοὺς πόλους" εἰ οὖν  πλά- 1784 

γιά ἐστι τὰ παρ᾽ ἕἑχάτερα τοῦ ἄνω χαὶ tod χάτω, πλάγια δὲ τὰ παρ᾽ ἔχά- 

τερα τῶν πόλων λέγομεν, δῆλον, ὅτι οἵ πόλοι εἰσὶ τὸ ἄνω χαὶ τὸ χάτω. 

90 ἀσάφειαν ὃξ μιχρὰν ἐποίησεν ἐν τῷ λόγῳ εἰπὼν οὐ τὸ ἄνω χαὶ τὸ 
᾿" 

co 

χω ~ oe \ ry ΕΣ ΄ " > 
χάτω ἀντὶ τοῦ ey οὐ τοὺς πόλους τούτῳ γὰρ οἰχείως ἐπήγαγε τὸ 

5 5 ‘ A Ἁ \ , 

ἀλλὰ τὸ παρὰ τοὺς πόλους. 
» . o ς sy wv “4 

Δείξας δέ, ὅτι of πόλοι τὸ ἄνω χαὶ τὸ χάτω εἰσί, λοιπὸν διορίζει. 
, ΄ wv \ ΄ ΄ \ ~ Van 

TOTENOS ὁ AVW χαὶι πότε ρης ὁ χᾶατω. χαὶ τοῦτο YO ΕΝ τὴν τῶν πολ- 
ptce 

\ ae eas é a ; 
λῶν ὑπόνοιαν ἀποφαίνεται τὸ ἄνω τοῦ οὐρανοῦ τὸν νότιον λέγων πόλον ἐπ: 

‘ Μὸν ~ \ c > > ea ΄ 

τὸν ἀεὶ ἡμῖν ἀφανῆ. τοιοῦτος γὰρ ὁ ἐπιστήμων εἰς τὸ ἀληϑὲς ἀεὶ βλέ- 10 

1 μὲν om. Fe 3 χρὴ om. Fe τοιαύτας] αὐτὰς Fe διαστάσεις] διαϑέσεις C: 
διαστάσεις προσήχει Fe 7 τὸ κατὰ --- σφαίρᾳ (9) om. Fe 12 ποῖον c 

πότερος ὁ 13 ἄδηλον CFb: δῆλον A 16 ὑπὸ] ἀπὸ Fe 19 οὐ yap] καὶ yap od 

Ke 21 οὕτως c 22 xat AC: χαὶ ὁ Fe 27 παρὰ A: secus Ὁ: περὶ Fe 
92 τὸ παρὰ] περὶ Fe 
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/ 5 ~ - b] . - 

πων χαί, εἰ μὲν συνάδει τούτῳ ἣ τῶν πολλῶν δόξα, μετὰ τὰς ἀποδείξεις 1701 
χαὶ ταύτην παράγει τοῖς μανθάνουσιν ἀβίαστον χαὶ πιϑανὴν ποιοῦσαν τὴν 

. 5 U 5 , { ~ 5 ~ 

τῆς ἀποδείξεως ἀνάγχην, εἰ Of ἀπάδει πρὸς τὴν ἀλήθειαν ἢ τῶν πολλῶν 
5) δόξα, χαταφρονεῖ ταύτης ὡς μηδὲ οὔσης, ὥσπερ χαὶ νῦν. τῶν γὰρ πολλῶν 1 

ὃ ἀπὸ τῆς πρὸς ἡμᾶς cea ἄνω λεγόντων τοῦ οὐρανοῦ τὸν φανερὸν ἡμῖν 

ἀεὶ πόλον χαὶ μετέωρον ὁρώμενον, χάτω δὲ τὸν ἀεὶ ἀφανῆ, αὐτὸς τὸ χατὰ 

φύσιν ἄνω χαὶ χάτω ey τοὐναντίον τοῖς πολλοῖς ἀποφαίνεται. οὐδὲ γὰρ 

ἐπὶ τῶν μεριχῶν ζῴων, ἂν χατορύξας τις τὴν χεφαλὴν τοὺς πόδας μετεω- 20 

ρίσῃ. διὰ τοῦτο οἱ μὲν πόδες ἄνω χατὰ φύσιν ἔσονται, ἣ δὲ χεφαλὴ χάτω᾽ 
\ 

10 xat τὰ δένδρα δὲ χατὰ φύσιν ἐπὶ τὰς at 
- ας τὸ ἄνω ἔχοντα, διότι ἐχεῖϑεν 

Ve ΄ ε - > v v 

τροφὴ χαὶ ἢ πρώτη αὔξησις, ὡς πρὸς ἡμᾶς τοὺς ἀχρεμόνας ἔχειν ἄνω 
᾿Ν - Ὁ ) ΄ Ὑ ΄, y ΄ ε \ 5 2 δοχεῖ. 6 δὲ ᾿Αλέξανδρος χαὶ tov Σολέα "Apatoy εὐϑύνει ὡς χαὶ αὐτὸν 25 

\ \ \ \ ᾿ς Ul » CWE. b] > \ ~ 

χατὰ τοὺς πολλοὺς τὸν βόρειον πόλον ἄνω λέγοντα, ἐν οἷς φησι περὶ τοῦ 

ἄξονος λέγων 
ΜΞ ΄ ΄ ᾿ 7 ΄ > ΄ ς 

15 χαί μιν πειραίνουσι δύω πόλοι ἀμφοτέρωϑεν" 
ΝΣ ΄ ay 5 5 ΄ ΄ Ὁ) > ΄ > / 

ἀλλ᾽ ὃ μὲν οὐχ ἐπίοπτος, 6 δ᾽ ἀντίος éx Βορέαο, 

ue, 'Qxeavoro. 30 
Nu Ve X pe Fs Pg a Wee tem ΄ ᾿ > ΑΕ ἘῈΝ AND) χαὶ ὃ μὲν ᾿Αλέξανδρος μόνον παραγράψας τὸ “ἀλλ᾽ ὃ μὲν οὐχ ἐπίοπτος 

~ a ἃ 

τῷ ἐπιόπτῳ χαὶ πὴ τὸ ἄνω χαὶ χάτω σημαίνειν τὸν ᾿Αρατόν φησιν, 
~ xa ΄ ? ~ 2) = > My ΄ 

20 μᾶλλον δὲ τῷ “ὑψόϑεν "Queavoto” τὸ ἄνω δηλοῖ. οὐ χρὴ δὲ τοῦ ᾿Αρά- 
\ > 422 ἐξ 

TOD χαταγινῴώσχειν: φαινόμενα γὰρ ἐπαγγειλάμενος γράφειν χαὶ τὴν πραγ- 35 
led ΄ >] / 7 ς΄ ΄ ΄σ 

υαστείαν οὕτως ἐπιγράψας εἰχότως ἀπὸ τῆς πρὸς μᾶς σχέσεως τὸ ὕψος 
» ov w ~ , BA (a\~ “ , ἘΞ ΄ Laas = vs ih ples \ ¢ oN 

ἥτοι τὸ ἄνω τοῦ πόλου ἔλαβεν. ὅτι μέντοι ὃ νότιος πόλος ἐστὶν O τὸ 
\ 

ἄνω τοῦ οὐρανηῦ χατὰ φύσιν ἐπέχων χαὶ ὃ βύβείας τὸ χάτω, AAV τοῖς 
Ξ τ ~ > ΄ ἮΝ - ed, 5 + \ 5 

25 πολλοῖς τοὐναντίον δοχῇ. δείχνυσιν ἐχ τοῦ δεξιὸν μὲν εἶναι τὸ avatohtxoy, 40 
\ σ > Χ , v a~y ε » 7" 

ἀριστερὸν δὲ τὸ δυτιχόν" χαὶ εἴπερ οὕτως ἔχει, δῆλον, ὅτι ὃ ἄνω πόλος 
¢ Bay +P > o NRE Ey oe >) ~ Lens . 
6 νότιός ἐστιν. ὅτι δὲ δεξιὸν τὸ ἀνατολιχόν, δείκνυσιν Ex τοῦ χαὶ ἐν τοῖς 
πα ten of en NATE AD Ma Arey) Meer Ie Sey % ἀργὴ τῆς 2 ΝΡ ΑΙ rat μεριχοῖς ζῴοις δεξιὰ λέγειν ἐχεῖνα, ὃῦεν Ἢ ἄρχῃ τῆς χατὰ τόπον χινη- 

~ el > > \ ~ ~ San ~ " ~ ~ Ls 

σεως, τοῦ ὃς οὐρανοῦ ἢ ἀρχὴ τῆς περιφορᾶς ἀπὸ τῶν ἀνατολῶν τῶν 45 
- ‘ 

» ΄ ν ¢ 97 ἐν \ . “Nene 

30 ἄστρων ἐστί: τὰ οὖν ἀριστερά, ἔνϑα ai δύσεις. εἰ οὖν χαὶ ἄρχεται ἀπὸ 

τῶν δεξιῶν ἣ χίνησις χαὶ | ἐπὶ δεξιὰ περιφέρεται" τοῦτο γὰρ χρεῖττον 175» 
- rd ) ἂμ ΄ ἘΌΝ > 

οὗ ἐπ᾽ ἀριστερά: ἐπὶ δεξιὰ δὲ τὸ ἐπὶ τὸ cumpnadey, ἀνάγκη τὸ ἄνω τὸν 
> 

5 

΄- ἘΠῚ =n) ς Pri “ἡ γυ - πὶ στ - =o - νότιον εἶναι πόλον, ὡς εἰ νοήσαι ἄνϑρωπον ἐπὶ τοῦ ἄξονος ἐχτεταμένον 
\ Vv \ ~ 4 5 \ , A 

UTTLOY τὴν χξφα λὴν ξχόντα προς τῷ νητιῷ πόλῳ χαὶι συμ περιφερόμενον 9 

Εν > aes > -~ \ b) ~ ΝΣ Ns Rae v 4... RA 

aD τῷ οὐρανῷ: απὸ οξςζιὼν 140 αὐτοῦ χαὶ ETL OECL ιὰ ἥ χίνησις εσται" εἰ OE 
pat a Ἂ SN ~ £ , fe > ‘ o mets ~ We 

ΤῊΝ ι(εφαλὴν STL TOU βορείου πολοὺ ἔχοι St μὲν UTTLOS STL TOU αςζονος 

v > \ \ ery, ~ ~ > \ ow 5 w ¢ , 

ety Sts τὸ φάνξρων βλέπων TOU οὐρανοῦ. οὔτε απο δεξιί ν αὐτοῦ ἢ Χινη- 

v 
σις ἔσται οὔτε ἐπὶ δεξιά, ἀλλὰ tavavtia, εἰ OE THVT, “τις αὐτὸν ἐπὶ τοῦ 10 
Ve = = Se ~ Q oi 4 fs ew af A μι --~ 

Aacovos φᾶν τασϑείη πρὸς τῷ μβόρξιῷ TOAW THY χεφαλὴν ἔχοντα; ἀπὸ Oe clay 

2 xai (pr.) om. Fe 10 δὲ χατὰ Fb: xata A 13 φησι] Φαινόμ. 24 15 δύω 

a: 600 AF 18 μόνον Fb: ϑερμὸν A; quid in ϑερ- lateat, nescio 20 τῷ] τὸ 

Fe dd el Ab: et τις Fe 94 συμπεριφερόμενον Εἰ: συμπεροφερόμενον A 36 ἔχοι 
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υὲν αὐτοῦ δόξει ἢ χίνησις, οὐχ ἐπὶ δεξιὰ δέ’ ἢ γὰρ ἐπὶ δεξιὰ πάντως εἰς 175d 
τὸ ἔμπροσθέν ἐστι. πάνυ οὖν aoe προστέϑειχεν 6 ᾿Αριστοτέλης τὸ 
χαὶ ἐπὶ δεξιὰ περιφέρεται" ἔδοξε γὰρ ἄν τινι ἀπὸ τῶν δεξιῶν εἶναι ts 
τοῦ πρηνοῦς ἐχείνου ἢ an’ ἀνατολῶν χίνησις, οὐ μέντοι ἐπὶ τὰ δεξιὰ ἐπὶ 

ὃ τὰ ὄπισϑεν γινομένη. ὅτι ὃὲ τὰ δεξιὰ τοῦ παντὸς τὰ ἀνατολιχά ἐστι χαὶ 
τὰ ἀριστερὰ τὰ δυτιχά, χαὶ Ὅθμηρος ὁ σοφώτατος μαρτυρεῖ λέγων 

ν ) ? ~ 5 εἴτ᾽ ἐπὶ ie ἐστι πρὸς Ἠῶ τ᾽ ᾿Ηέλιόν τε, 20 
vw) 5 ? 

εἴτ᾽ ἐπ τερὰ τοίγε ποτὶ ζόφον ἠερόεντα. 
. 

ee 
7.0 

συμπεραινόμενος ὃὲ τὸν by ἦγον ὁ ᾿Αριστοτέλης δῆλον τοίνυν, φησίν, ὅτι 
ec 5 ‘ f > \ bid 4 φ \ " ~ > ~ >} ~ 

10 0 LOAVTS πόλος ἐστὶ τὸ ἄνω χαὶ Ot WEV EXEL οἰχοῦντες E τῷ 

\ 

¥ 
\ \ \ [4 So ΄ 3 , ‘ ΔΝ "» 

Καὶ τὰ μὲν μέχρι τούτου ἀχόλουϑα τοῖς δεδειγμένοις ἐστί, τὰ δὲ ἐν- 2 

τεῦϑεν ἐνστάσεις ἔχειν δοχεῖ πολλάς. πῶς γὰρ ot ἐν τῷ ἄνω ἡμισφαιρίῳ 
- ᾿ ~ Ὁ 2 - ΄ - 3 

χαὶ πρὸς τοῖς δεξιοῖς εἰσι χαὶ of ἐν τῷ χάτω xal πρὸς τοῖς ἀρι- 
ἴ 

v . , v ¢ ΄ - 

15 στεροῖς, εἴπερ χαὶ τὸ ἄνω χαὶ τὸ χάτω ἴσον ἑχάτερον ἀφέστηχε τοῦ τε 
a » ~ ~ 5 ~ ~ . ΄ ΄ ~ 

δεξιοῦ χαὶ τοῦ ἀριστεροῦ; πῶς GE τοὺς []ἰυϑαγορείους ἡμᾶς ἄνω ποιεῖν 30 

φησι χαὶ ἐν τῷ δεξιῷ, τοὺς δὲ ἐχεῖ χάτω χαὶ ἐν τῷ ἀριστερῷ, 

εἴπερ: ὡς αὐτὸς ἐν τῷ δευτέρῳ τῆς συναγωγῆς τῶν [Ιυϑαγορικῶν ἱστορεῖ, 

τοῦ ὅλου οὐρανοῦ τὸ μὲν ἄνω λέγουσιν εἶναι, τὸ GE χάτω, χαὶ τὸ μὲν χάτω 
Vv τι ¢ ~ ~ ΄ 

20 τοῦ οὐρανοῦ δεξιὸν εἶναι, τὸ GE ἄνω ἀριστερόν, χαὶ Huds ἐν τῷ χάτω 
Ἃ τ x \ ~ Ὁ » - > ~ > < 

εἶναι; 7 τὸ μὲν ἄνω χαὶ THOS τοῖς δεξιοῖς ἐνταῦϑα λεγόμενον οὐ 35 2 

c > by Vin Van | \ , 5 ~ 

χατὰ τὸ Cee ἀρέσχον εἶπεν, ἀλλὰ χατὰ τοὺς [lvdayopstous: ἐχεῖνοι γὰρ 
- - - 4 3, Cc ΄ ~ s > ~ ΄ 

τῷ δεξιῷ τὸ ἄνω χαὶ τὸ ξυπροσϑεν συνέταττον, τῷ δὲ ἀριστερῷ τὸ χάτω 

χαὶ τὸ ὄπισϑεν. τὰ δὲ ἐν τῇ τῶν [[υϑαγοριχῶν συνά ΟΠ υεταγεγράφϑαι 
fed uUarhoy ὑπό twos 6 ᾿Αλέξανδρος οἴεται ὀφείλοντα ἔχειν οὕτω “th υὲν ἄνω 40 to or 

Ἀ τοῦ οὐρανοῦ δεξιὸν εἶναι, τὸ ὃὲ χάτω ἀριστερόν, χαὶ ἡμᾶς ἐν τῷ ἄνω 
Ψ 9 ~ ud c ao νὴ ~ > 

εἶναι. οὐχὶ ἐν τῷ χάτω, ὡς γέγραπται: οὕτω γὰρ συνάσεται τοῖς ἐν- 
~ 7 c ~ ΄ ~ > ~ > 

ταῦϑα λεγομένοις, ὅτι μᾶς χάτω λέγοντες οἰχεῖν χαὶ διὰ τοῦτο χαὶ ἐν 
~ 5 ~ ~ 5 ~ ΄ , 

τοις APLOTEPOLs, ‘TSO τῷ ἀριστερῷ τὸ χάτω συντεταχται. ἐναν τίως λέ- 45 

ς 

Ξ ‘ 

30 yousy, ἣ ὡς of Πυϑαγόρε e ΕΚ NE Lia ne 0 Ἴομεν, ἢ ὡς of ϑαγόρειοι λέγουσιν ἄνω χαὶ ἐν τοῖς δεξιοῖς. χαὶ 
΄  ΑΥο Vv > Pr) / es ~ \ ὡς, 

τάχα ἔχει λόγον τὸ μεταγε γράφϑαι, εἴπερ οἷδεν ὃ ᾿Αριστοτέλης τῷ μὲν [τι 

δεξιῷ τὸ ἄνω, τῷ GE ἀριστερῷ τὸ χάτω συντάττοντας. 

τι ὃξ of πόλοι τὸ ἄνω χαὶ χάτω τοῦ οὐρανοῦ εἰσι, χαὶ οὕτω ὃείχ- 
΄ > | fy 7 σ ΄ ᾿] ‘ o~ ΄ , v v 

γυσιν ὁ eat λαβών, ὅτι ὃ οὐρανὸς ζῷον ὑπάρχων ἔχειν ὥφελε 

35 τὰς τῶν διαστάσεων διαφορὰς χαὶ μᾶλλον χατὰ τὰ μᾶλλον διαφέροντα ἐν 5 

4 τὰ om. Fe 5 τὰ ὄπισϑεν A: τὸ ὄπισϑεν Fe 6 λέγων] Il. XII 239 7 δεξιὰ 

ς 

AC: δεξί Fe ἐστι C: om. A: ἴωσι Fe Ἠῶ τῇῦ Fwot A 8 τοίγε om. C: τ΄ 

εἴτε F ποτὶ CFb: ποσὶ A 9. ὁ *AptototéAns om. Fe 17 ἐν τῷ δεξιῷ] πρὸς τὸ 
δεξιόν Fe 18 ἱστορεῖ] φησί Fe; v. fr. 205 Rose 24 τὸ ὄπισϑεν)] ὄπισϑεν Fe 

25 οἴεται ὁ ᾿Λλέξανδρος Fe οὕτως ὁ 27 οὕτως ο συνάσεται A: συνάγεται 

F: ἂν συνάδοι Ke 28 ἡμεῖς ὁ χαὶ διὰ A: διὰ Fhe dl 6 om. ¢ 
ως ΄ 9 Bi “ « " " 
o2 συντάττοντας AI: συνταττόμενα K7e BO οὕτως Cc 94 ὥφειλε Fe 
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5) ~ , Ὁ ΄ δ᾿ " ry , ΄ ΄ 5" 75» = 

αὐτῷ μόρια" διαφέρουσι GE ἀλλήλων μάλιστα of Todor wovtums ἀλλήλων 17 

τοῖς τόποις διεστηκότες. ταῦτα οὖν ὑπὸ τοῦ ᾿Αριστοτέλους προδεδειγμένα 

λαβὼν συλλογίζεται ἐχ διαιρέσεως οὕτως: ἀνάγχη τοὺς πόλους διαφέρειν» 

μάλιστα αὐτοὺς ὀφείλοντας ἀλλήλων χατά τινα τῶν τριῶν διαστάσεων τῶν 
~ ~ / ’ “ Ὁ - 5 μι % 

ἐν tots ζῴοις διαφέρειν ἢ χατὰ τὸ δεξιὸν χαὶ ἀριστερὸν 7 χατὰ τὸ eu- 
ζ \ v ( δὰ aN aR v \ \ ΄ 5 \ ‘ \ \ 

προσῦεν χαὶ ὁπισῦεν ἢ χατὰ TO ἄνω χαὶ TO χάτω. ἀλλὰ χατὰ μὲν TO 
QS Fv \ \ b] \ 5 Y » » Ἁ 5 ~ ΄ “ 

ὁεζιῶὸν χαι τὸ ἀριστερῶν AS} (ELY ATOTOY, ξιπερ OECLOY ξεν cv πᾶσιν ἔστιν. 

> > > ς \ ΄ v ς AN 5 ΄ x 

ἀφ᾽ οὗ ἣ κατὰ τόπον χίνησις ἄρχεται, of ὃς πόλοι ἀχίνητοί εἰσιν, ὡς διὰ 
, ‘ Ἁ σ Ψ \ >] = ᾿Ξ. ~ ‘ δον Ἁ Ἁ 

τούτους χαὶ τὸν ὅλον οὐρανὸν ἐν ταὐτῷ πο τους ἀλλ οὐδὲ χατὰ τὸ 
) cal v v ἄς 2 τ᾿ ΄ > ~ \ 

ξμπροσϑεν χαὶ δπισὺὃεν Λξγξιν OUVATOV® SO a γὰρ αἱ χινήσεις τοις KATA 

[9] 
~ Vv >) ΄ , > 1) 

φύσιν χινουμένοις, ταῦτα τὰ ἔμ ΤῊ ἐστι, τ δὲ χύσμῳ ἣ χίνησις ἐπ 
5 

x 
i Cot 
een 

at o ~ 2 ad Q- 
38 Δ 5 7 

οὐδέτερον τῶν πόλων ἐστίν. ε ( 

ἢ 

, +5 a ς ΄ je \ v at x 

φέρουσιν ἀλλήλων of πόλοι μήτε χατὰ τὸ eu. Ἰβρουεν χαὶ ὁπισῦεν, διαφε- 
~ ” \ wy 5 ΄ Vv δ ) \ \ 

povat GS πλεῖον ἢ τὰ ἄλλα μόρια, εἴη dv xat αὐτοὺς τὸ ἄνω χαὶ τὸ 
" eee a Noe 

“ATW τοῦ οὐρανοῦ διάστημα. 
ver ~Y \ or ἐν πε ε«»"» Sm sy ΙΞ \ v \ \ Cee τ 3 

ὅτι δὲ χαὶ οὕτω δείχνυσιν ὁ ᾿Αλέξανδρος" τὸ ἄνω χαὶ τὸ χάτω παρᾶ TO 
σ > ~ ΄ ΄ > \ ΄ " ἴᾳ 

ὅϑεν ἢ ἀρχὴ τῆς χατὰ τόπον τἰνἡσεῶς ἐστι χαὶ παρὰ τὸ τούτῳ ἀντιχείμενον, 
— £ \ \ 5 ᾿ \ \ δ᾽ Δ > pu ~~ τ 

τουτέστι παρὰ τὸ ἀριστερὸν χαὶ τὸ δεξιόν. ἐν δὲ τῷ ὑείῳ σώματι σφαι- 
\ \ 5 \ ΄ ΄ 

χαὶ τᾶ αριστερα (OVO OL © waxy ρικῷ ὄντι καὶ χύχλῳ χινουμένῳ παρὰ τὰ ὃ 

πόλοι λείπονται" ἐν τούτοις ἄρα τὸ ἄνω χαὶ Ἢ χάτω. 

Ὅτι δὲ τῆς τοπιχῆς χινήσεως ἢ ἀρχῇ. τοῖς Bias τοῖς χατὰ φύσιν 

χινουμένοις ἀπὸ τῶν δεξιῶν, δῆλον ἔχ τε τοῦ τοὺς τρέχειν μέλλοντας τὸν 

ἀριστερὸν προβάλλεσϑαι πόδα, ὥστε περὶ ἐχεῖνον μένοντα THY χίνησιν ἀπὸ 

τοῦ nee ἄρξασϑαι, xat ἐστιν ἢ προβολὴ τοῦ ἀριστεροῦ ποδὸς παρασχευὴ 

τοῦ ἀπὸ τῶν δεξιῶν ἄρξασϑαι τῆς ἐπὶ τὸ πρόσω χινήσεως" ἀλλὰ μὴν χαὶ ἢ 
ee NS τε ‘ ΄ 5 ~ ~ 5 v rae, \ > 

τὰ φορτία ἐλαφρῶς τοῖς λαιοῖς ἐπιτίϑεμεν ὥμοις τὰ δεξιὰ εὔλυτα ἐῶντες 
Ὁ - εὖ ΄ Nees ἊΝ ” v > fet ω > 

ὡς ἄρχοντα τῆς χινήσεως. χαὶ χατὰ λόγον Ge ἂν ety τὸ ἀπὸ τῶν ἰσχυ- 
΄ ΄ \ , ΄ » 

ροτέρων χατὰ φύσιν τῆς χατὰ τόπον χινήσεως ἄρχεσθαι: ἰσχυρότερα δὲ 
- Ἢ \ ~ \ ~ ὮΝ» - 

φύσει τὰ δεξιὰ χαὶ ὡς DEBORA: ITE γὰρ τοῖς δεξιοῖς τὸ ϑερμόν, 
~ “ ~ A , ΄ 

ως TOLS ἀριστεροῖς το oy poy. διότι δὲ τὰ δεξιὰ ἰσχυρότερα OvuGset ἐστ Vs 

-υ [ὩΣ or 
ao \ ~ > ~ > N/P 

ταν TLS XAL τοῖς ἀριστεροῖς ἰσχύῃ . CLOG OS¢to τοῦτον χαλοῦμεν. ξ 

SN FAN \ ‘ 3 τα \ 2 5 ΄ \ pe , ‘ \ wv \ 

TO O&¢LOYV XAL TO AOLOTEPOV ox TAALY LOD , TH Of Lae TANK TO ανω χαι 

, \ \ \ / 5 > A - > / \ Ww \ 

τὸ χάτω. SV οις apd TO ὁξξζιὸν χαὶι TO ἀριστερ HOY, EY TOLUTOLS τὸ Ayw χαὶι 
μον ΕῚ ’ \ Ἂ Ξ - 

αὐτῶν 7 τοπιχὴ χίνησ tls, ἕν TOLTOLS τὸ ὃξξιὸν 17 

\ \ > ¥ QF > ξ΄ ‘ ~ 
χαὶ TO LOL TEDOY, Ξιπερ οξξιοὸν ξστιν. ὅϑεν 7 ἀρχὴ τὴς 

- “5 Ὁ \ fous ‘ 

σεως" τὸ G& ϑεῖον σῶμα ἐξ ἑαυτοῦ τὴν χύχλῳ χίνησιν χινεῖται τοπιχὴν 

A o- » R ἕξ . 
Oy < Φ σοὺ wy ° © (η. wy qs 

‘ ’ , 

AGATA τόπον Χχιντς 

> \ v “Ὁ - Me = >_F,. ΝΑ Ν ; > " - 

ουσᾶν᾽ TO Apa UELOYV GWU ξχξι τὸ Οοξεςίον χᾶι TO αρισ TEpOV" ξὶ OF τοῦτος 

Ἁ \ » \ ΝΥ ΄ 

χαὶι τὸ AVW χαὶ τὸ XATW. 
I 

τὸ δεξιὸν ὄπισθεν ἢ κατὰ (6) Fb: om. A T xat τὸ] καὶ Fe 10 χαὶ] καὶ τ 
υ 

12 ta F: om. A 14 πλεῖον Ὁ: πολλοὶ A: πολὺ F τὸ ἄνω BF: ἄνω A 

οὕτως ὁ 

23 
\ 

corr. ex λαοῖς Α΄ 29 ws om. Fe 32 xat τὸ] καὶ Fe 

(a 

0 

\ NN \ ‘ 5 

THA OFCLA χαὶι αριστερα οια- 20 

25 

40 

45 

Fr] ἢ + ζ > + ἡ , ¥ ‘ ‘ 
11 τούτων Fe 20 λείπονται Fe: λιπόντες A ἄρα] ἄρα καὶ 

eit ge F: προβάλεσϑαι A 26 ἐλαφρῶς] del. K: om. ὁ hatots | 
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Ρ. 285028 ᾿Αλλὰ τῆς μὲν δευτέρας περιφορᾶς ἕως τοῦ τοσαῦτα 176d 

εἰρήσϑω. 0 

μὲν ἄνω τοῦ οὐρανοῦ χατὰ thy νότιόν ἐστι πόλον τὸν 
ὃ ἡμῖν ἀεὶ ἀφανῆ, τὸ δὲ χάτω χατὰ τὸν βόρειον, καὶ διὰ τοῦτο of μὲν ἐν Π Ἷ 

5 Ξ ~ , ξ΄ ’ " - v ~ - . ~ Vv. 

5 τῷ νοτίῳ ἡμισφαιρίῳ ἐν τῷ ἄνω οἰχοῦσι ual ἐν τῷ δεξιῷ, εἴπερ χατὰ Ψ 

᾿ , » ἐπ εν ἢ ε ~ > ~ ΄ . a 
τοὺς [ludayopetous τὸ ἄνω δεξιόν ἐστιν, ἡμεῖς δὲ ἐν τῷ χάτω χαὶ τῷ 15 
" - " \ ~ » ~ ~ > ~ v ΄ 

ἀριστερῷ, ATO τοῦ δεζιοῦ χαὶ τοῦ ἀριστεροῦ τὸ ἄνω χαὶ χάτω συλλογισά- 
VY a eX ~ 5 ~ nN. \ > ΄ ΄ 5» ~¢ μενος χαὶ δεξιὸν TOD οὐρανοῦ λαβὼν τὸ ἀνατολιχόν, ὅτι ἐχεῖθεν ἢ gues 

~ , 5» ΄ »} ΄ ~ 

τῆς χινήσεως, εἰχότως ἐπ EG eHSEY ὅτι ταῦτα ἐπὶ τῆς ἀπλανοῦς τῆς ἀπ᾽ 

ἧς τῶν πλανήτων σφαίρας 20 10 ἀνατολῶν xtvovusyys χαλῶς εἴρηται, ἐπὶ δὲ τῇ ἶ 
ΛΝ ws to Q CAS PRUNES νι ΓΝ ΚΕ ΘΕῈ ten sei ἜΡΩΣ ὡς μιᾶς λαμβανομένης τὰ ἐναντία Ὅν το ae εἰ γὰρ δεξιὸν χαὶ ἐπ᾽ ἐχεί- 

λ - > 5 \ oO is " \ ~ ~ 9 ~ Vv 

νης ἐστὶ τὸ OUSY q ἀρχὴ τὴς χινῚ 16 Cems, προς TH; OUDOEL τὴς ἀπλανοῦς Ξιὴ 
» Pa pe = mar έν > Vr ~ v κ᾿ ε ῃ , 2 34 os 

dy τὸ δεξιὸν τῆς πλανωμ, ΤΟΣ εἰ δὲ τοῦτο, ἄνω μὲν ὁ βόρειος πόλος, 
΄ > ~ v > ~ nF ~ "ΑΙ 

χάτω δὲ ὁ νότιος, χαὶ μεῖς μὲν ἐν τοῖς ἄνω χαὶ ἐν τοῖς δεξιοῖς 2 
UF c's δ ” v ΄ © ax 9 ~ / e / 2 15 ἐσμεν, ὡς dy εἴποιεν of []υϑαγόρειοι, of ὃὲ ἐν τῷ νοτίῳ ἡμισφαιρίῳ ἐν 

“- Ἁ τοῖς χάτω καὶ τοῖς ἀριστεροῖς. αἴτιον ὃὲ τὸ ἀνάπαλιν τὴν ἀρχὴν 
x ~ 4 \ NAY oe > 4 ame SX 

ξειναι τῆς Alv7) GEWS, τοῦτεστι τὸ οεςίον, ἔν τι πλανωμένῳ " TOUTOD Oc 

Vv >) \ ἐς \ X \ Ud »ν Ρ 

LTLOV TO ee γίνεσϑαι TAS φορᾶς. χαὶ τι μὲν χαι τοῦτου αἴτιον. 30 

> ΓΟ I - ΄ Ψ aX \ \ > \ 75: ὦ ie ἂν 
μετ ὀλίγον -τῆσξι, ἐναντίας OF τὰς φορᾶς αντὶ τοῦ ἀνάπαλιν γινομξενας 

‘ 

ν᾿ ’ a ~ , 

20 εἶπεν, ἐπεί, ὅτι τῇ. χύχλῳ χινήσει οὐχ ἔστιν ἐναντία χίνησις, xat πρότερον 
a aN Ya Ξ Nhe ~ Saw \ \ \ . 

αὐτὸς ἔδειξε διὰ πλειόνων χαὶ πάλιν ἐρεῖ, εἰ ὃξ τὸ μὲν ἄνω χαὶ τὸ ὃε- 
‘ / ‘ τῆς χατὰ τόπον χινήσεως, TO δὲ 80 @- 

FN 5 a / =a N ἊΝ ἘΞ τα Ἐπ ΤΌΣ Ὡς ay be Ἂ 

ξιὸν ἀρχαί, τὸ μὲν τῆς αὐξήσεως, τὸ ὃ 
΄ \ > 5 ~ > ow ΄ ε - 

χάτω χαὶ τὸ ἀριστερὸν τέλη τῶν αὐτῶν, ἘΠ ει ὡς πρὸς τὴν (τῶν) πλα- 
ς > ~ ᾿ ~ ~ \ \ ΄ νωμένων σφαῖραν ἡμᾶς μὲν ἐν τῇ ἀρχῇ οἰχεῖν, ἐχείνους δὲ πρὸς τῷ τέλει 

χαὶ οἱ πολλοὶ λέγοντες ἄνω μὲν τὸν βόρειον πόλον εἶναι χαὶ ἡμᾶς bo σι “- - a a { 

πρὸς τῷ ἄνω οἰχεῖν, χάτω δὲ τὸν νότιον ual ἐχείνους πρὸς τῷ χάτω, εἰ 40 
We εἶ , = 3 ~ ΄ 5 ἰώ , 

πρὸς τὸ πλανώμενον ἀφορῶντες λέγοιεν, ὀρϑῶς λέγουσιν. 
215 ΜΆΤΙΑ ὯΝ, σις 2k aN ΄ - > {ἘΠ ee Ἐπιζητήσοι δὲ ἄν τις εἰχότως, τί δήποτε τῶν διαστάσεων τούτων 

\ \ δι " » ΄ >) ΄ \ 

THY KATA τὸ δεξιὸν χαὶ ἀριστερὸν χαὶ ἄνω xal χάτω ἀπολογισάμενος τὴν 
a ΕΞ ἢ \ v Ὁ: ~ yt \ > σ 3 as a 4 » 30 ἐμπροσῦεν χαὶ ὁπισῦεν παρῆχε. χαὶ ἔστι μὲν εἰπεῖν, ὅτι ἀπὸ τῶν εἰρημέ- 4 

>] / oC ὕ 5 ~ ~ » / 

νων εὐσύνοπτος xat αὕτη γέγονεν. εἰ γὰρ ἢ ἀπὸ τῶν δεξιῶν ἀρχομένη 
£ > \ \ , / a~ > [ἡ \ ~ Ld »»" 

χίνησις ἐπὶ τὰ πρόσω | γίνεται, δῆλον, ὅτι ἀεὶ τὸ μὲν ὑπὲρ γῆν πρόσω 1778 
>] / pas. $i oN ~ 5 , Da] 5 ~ ~ A Ψ \ ~ Ve ἐς 

εστι. τὸ OF ὕπο ΥῊΝ OTlLGW, χαν EXELVOY φαντασϑῇῃς τον ἔπι τοὺ αζονος 

> 5 / ‘ca \ Vv ~ ΄ fy Vv 

OYOXSUAEVOY ὕπτιον χαὶ THY χεφαλὴν ἔχοντα πρὸς τῷ νοτίῳ πόλῳ, Sy- 
, aa (y= Dy Sse Py >... ¢ X ~ 1 \ DENRA ἐν > =F χ' δε - 

51) TPOGVEY αὐτοὺ TO Get UTS γὴν οψει. χαι AUTOS OF 0 Δριστοτέλης μετα ὃ 

Ι τοσαῦτ᾽ Fe 7 ἀπὸ A: zat ἀπὸ Fe χάτω] TO χάτω ὁ ὃ τὸν οὐρανὸν ¢ 

11. 12 ἐχείνης AC: ἐκείνοις Fe 14 τοῖς ἄνω AC: τῷ ἄνω Fe 10 χαὶ] χαὶ ἐν 

C(b) 20 πρότερον] I 4 21 πάλιν] νῦν F: νῦν αὖϑις ὁ ἐρεῖ] 286403 \ / ' ‘ τ 

22 ἀρχαί Fb: ἀρχή A 23 ὡς] καὶ Fe τῶν (alt.) addidi: om. AFe 

23. 24 πλανωμένων Ab: πλανωμένην Fe 26 τῷ (pr.)] τὸ Fe 28 ἐπιζητήσαι ς 
2) συλλογισάμενος Fe 35 ὄψει FP: ὅλη A: ὄψεται ὁ: videbit Ὁ 
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τὸν περὶ τοῦ σχήματος τοῦ οὐρανίου λόγον τὴν αἰτίαν τῆς ἐπὶ τοῦτο χινή- 177A 
53 σεως, ἐφ᾽ ὃ χινεῖται, ζητῶν τότε περὶ τοῦ ἔμπροσϑεν ὃ etat οἰχεῖον is ~~ @. svY 

εὑρὼν τῷ προβλήματι τόπον, ὡς ἐχεῖ μαϑησόμεϑα. 

ει ? ~ , ~ , 

985033 [Περὶ μὲν οὖν τῶν xata τὰς διαστάσεις τῶν μορίων Ρ ἱἷ 
~ \ ΄ ΄ , ~ , , 

Π) χαὶ τῶν XATA TOTOV ὠρισμενων τοσαῦτα εἰρήσθω. 

Συμπερανάμενος λοιπὸν τὰ εἰρημένα τὰ μὲν χατὰ τὰς διαστάσεις 
τῶν μμσρίων τὸ μῆχος ἴσως καὶ τὸ πλάτος χαὶ τὸ βάϑος λέγει, τὰ δὲ 

χατὰ τόπον Sone iene τὸ ἄνω χαὶ χάτω χαὶ δεξιὸν χαὶ ἀριστερὸν χαὶ 

ἔμπροσϑεν χαὶ ὄπισϑεν- αὖται γάρ εἰσι τόπων διαφοραί. μήποτε ὃὲ ᾿ἄμφω 
Qe ~ ~ ~ ~ > ΄ , {. \ 

10 περι τῶν αὐτῶν τῶν SE τοπιχὼν ὁιαστάσξων λέγεται, ὡς ἐξηγεῖται AGL ὃ 

(ae ΄ 
ξανὸρος. “διαστάσεις se τῶν βροτῶν τὸ ἄνω χαὶ χάτω, φησί, χαὶ 1ῦ τὸ _ > Ov. ~~ 

τὰ σύστοιχα τούτοις: χατὰ γὰρ τὰς διαφορὰς ταύτας, φησί, τὰ μόρια διέ- 
-. ΄ ΄ / 9 Α 

στηχε᾽ χαὶ τὸ τῶν χατὰ τόπον ὡρισμένων εὐλόγως, φησίν, ἐπ POEs 
~ ; y 

τὰ γὰρ προειρημένα τοῖς τόποις ὥρισται. ἔτι δέ, φησί, χατὰ τόπον 
~ ’ Ἁ ΝᾺ - 

15 ὡρίσϑη χαὶ ἐδείχϑη τὸ ἡμᾶς usy ἐν τῷ χάτω οἰκεῖν, τοὺς ὃὲ πρὸς Tu 20 
’ , 

νοτίῳ πόλῳ ἐν τῷ ἄνω." 

p.28623 "Emel δὲ οὐχ ἔστιν ἐναντία κίνησις ἢ χύχλῳ τῇ χύχλῳ 
ἕως τοῦ ἐνθένδε ληπτέα. 35 

Καὶ χατὰ τὴν τῶν προβλημάτων τάξιν ἀχόλουϑον ἣν μετὰ τὴν σχε- 

20 τιχὴν τῶν τοῦ ϑείου σώματος μορίων διαφορὰν χοινῶς ὑπάρχουσαν ἐν τῷ 

ἀπλανεῖ χαὶ τῷ πλανᾶσϑαι λεγομένῳ, καὶ περὶ τῆς χατὰ τὴν χίνησιν αὐτῶν 

διαφορᾶς ἐπι σχέψασϑαι, διὰ τί ἀνάπαλιν γίνεται. χαὶ μέντοι ἐν τῷ συμπεραν- 80 

ϑέντι προβλήματι ἐμνημόνευσε τῆς ἀνάπαλιν ταύτης χινήσεως εἰκότως τὸ 

ἄνω χαὶ χάτω διάφορον xa! ἑχατέραν τῶν χινήσεων δειχνύς, ἐπειδὴ χαὶ τὸ 

95 δεξιὸν χαὶ ἀριστερὸν διάφορον, ἐξ ὧν τὸ ἄνω χαὶ τὸ χάτω ἐλαμβάνετο" τὸ 
35 Σ δεξιὸν χαὶ ἀριστερὸν διάφορα, διότι διάφοροι αἱ τῶν χινήσεων ἀρχαί" 

αὗται δὲ διάφοροι, διότι ἀνάπαλιν at χινήσεις. εἰς ταύτην οὖν τὴν αἰτίαν 
> ~ >) ~ Yo , ‘ > ) - - 

ἀναγ ϑείσης ἐχε ae τῆς διαφορᾶς ἔδει χαὶ ταύτης τὴν αἰτίαν ζητεῖν 

τὸν φιλομαϑῆ, διὰ τίνα αἰτίαν ἢ ἀντιχίνησις αὕτη γέγονε. καὶ πρῶτον 
’ > ΄ ε , α΄. ἡ τ o \ Pe Η͂ or 

30 μέν, ὅτι ἀναγχαία ἢ ζήτησις, δείχνυσιν. εἶτα, ὅτι χαὶ χαλεπὴ ἢ εὕρεσις. 40 
Η \ > ~ ~ o “ὦ > ω ae ΄ > 

χαὶ τὸ usy ἀναγχαῖον detxvucty οὕτω“ τῆς ἀπλανοῦς χύχλῳ χινουμένης- εἰ 

ἦν, φησί, τῇ κύχλῳ κινήσει ἐναντία χίνησις κυχλική, ὥσπερ = ἐπ᾿ eb- 
i 

2 

ϑείας τῇ 
v ε > , ΄ ε ΄ y ~ 9 ~ 5 

ἄνω ἣ ἐπ εὐϑείας ἢ xatw, ἥρχει τῷ ζητοῦντι, διὰ τί τὸ πλα- 

νώμενον ἀνάπαλιν χινεῖται τῆς ἀπλανοῦς, ἀποχρίνασϑαι, ὅτι τῆς χύχλῳ 4 

35 τῆς ἀπλανοῦς χινήσεως ἐγούσης ἐναντίαν ἔδει πάντως χαὶ τὴν ἐναντίαν 
1 Ξ i i 

4 περὶ -- εἰρήσθω (5) om. c 6 συμπεραινόμενος Fe 7 πλάτος] βάϑος Fe βάϑος] 

πλάτος Fe λέγει Fb: ἴσως λέγει A 9 χαὶ ὄπισϑεν Fb: om. A 10 6 om. Fe 
=> >? ς Σ . τὸ ς Ἢ ᾿ in or 5 5 ‘ 

ἐπεὰν ἃ 20 év A: zat Fe: om. b 24 χαὶ τὸ] to Fe 25 xat (pr.)] καὶ τὸ 

Fe 26 διάφορα) διάφορον Fe 27 τὴν F: om. A 30 ἡ (alt.) ΑΓΕ: zat A 
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αὐτῇ ὑφεστηχέναι ταύτης ὑφεστώσης" τῶν γὰρ ἐναντίων ἐὰν τὸ ἕτερον 177b 
ἡ χατὰ φύσιν, ἀνάγχη χαὶ τὸ ἕτερον εἶναι" πρὸς ἄλληλα yap τὰ ἐναντία, 

Le ~ ἊΝ a ~ Em Pred ee ee a, ? > >. of 

τῶν OF TAOS TL TOV ἔτ tEpOU OVTOS ἀναγχη wal ϑαάτερον εἶναι" STELGY), GE 
~ , Vv Ἵ ΄ ΄ 

‘Yn, ὅτι τῇ πλῷ χινήσει οὐχ ἔστιν ἐναντία χίνησις, ἀργήσει πᾶάν- 5 

5 τως ἣ ἀπὸ τούτου τῆς ἀντιχινήσεως αἰτία, καὶ ἄλλην ζητεῖν ἀνάγχη. χαί, 

X τὶ © Φ 

,. Ὁ) me 

ὥς φησιν ὃ χαλὸς ᾿Αλέξανδρος ἐνταῦϑα ἀνδριζόμενος, οὐδὲ φυσιχὴν 7 

ὑλιχὴν ἀνάγχην ἐπὶ τούτων αἰτιάσασϑαι δυνατόν: ἢ γὰρ αὐτὴ ἀμφοῖν 
ὕλη: ἀλλὰ χατά τινα ϑείαν διοίχησίν te χαὶ διάταξιν ἀπολογίζεσϑαι τὴν 10 
διαφοράν. τὸ δὲ χαλεπὸν τῆς ἐν τοῖς τοιούτοις αἰτιολογίας ἐδήλωσε διὰ 

10 τοῦ πόρρωϑεν ἡμᾶς ποιεῖσθαι τὴν ταύτης ζήτησιν, οὖχ ὅτι τῷ τόπῳ : 
+ ~ ΄ ΄ > o ΠΑ 5 > ΄ - 

πολὺ διεστήχαμεν ἐχείνων, ἀλλ᾽ ὅτι πολὺ μᾶλλον αὐτῶν διεστήχαμεν τῷ 
- Vv 5 < 

περὶ ὀλίγων ate ἐν ἦν αὐτοῖς αἴσϑησιν ἔχειν. εἰ γὰρ at μὲν ἀποδεί- 1ῦ 
» 5 ε ΄ ed , ao 
ἔεις ἐχ τῶν xa? αὑτὰ ὑπαρχόντων γίνοντα', ἅπερ συμβεβηχότα αὐτὸς 
ἐχάλεσε, τῶν δὲ περὶ τὰ αἰσϑητὰ ἀποδείξεων ἀνάγχη τὰς ἀρχὰς ἐχ τῆς 

5 γήσεως λαμβάνςε ιν. ἐν οἷς ἀδυνατοῦμεν αἰσϑάνεσϑαι, ἐν τούτοις οὐδὲ 
" -. 5» ? ΄ ΄ , 

ἀποδείξεων ῥάδιον εὐπορεῖν, ἀλλ, ὡς ὁ IThoitwyv φησίν, cixdtas ἀνάγχη 20 
΄ - / [4 ~ e ΓΙ , \ ΄ 

τοὺς περὶ τῶν τοιούτων γίνεσϑαι λόγους, τοῦτο 6 [[λάτων χαὶ χαϑόλου 
\ >] ~ > ~ ‘ > ~ > A 4 δι oe > 

ἐπὶ τῶν αἰσϑητῶν χαὶ εἰχονιχῶν εἰπών. πάνυ Os ἀχριβῶς εἶπεν, οἶμαι, 
Ὁ , ΄ ~ ~ ΄ 4 ~ Ἁ ‘ Ἁ 

τὸ πλέον ἡμᾶς τῇ γνώσει διεστάναι ἥπερ τῷ τόπῳ’ τὸ μὲν γὰρ μέχρι 
~ » ΘΟ τ. Ἵ » a ΄ ~ = 

20 τοῦ οὐρανοῦ διάστημα χἂν πολλαπλάσιον Ἢ TOD μέχρι τινὸς δρατοῦ δια- 25 
, > ἊΝ ~ alsa ἊΨ ) >) / \ 4 5 / ΄ 

στήματος, οἷον τουδὲ τοῦ δένδρου. ἀλλ ἐν λόγῳ τινὶ πάντως ἐστίν, ἣ δὲ 
» ~ ΄ ’ ‘ ~ ~ / 

ἄγνοια τῶν ἐχείνοις ὑπαρχόντων πρὸς τὴν γνῶσιν τῶν ἐν τῷ δένδρῳ 

φαινομένων ἐν οὐδενὶ λόγῳ ἐστί. τοῦτο δὲ χαὶ ἐνταῦϑα συμβαίνει: τῶν 
5 > \ SEN INS 7 > TG , 0 o \ \ ΄ Gy ΄ γὰρ ἀπὸ δέχα σταδίων οὐχ αἰσϑανόμεϑα ὅλως, ἐὰν μὴ μετέωρα ἢ" χαίτοι 

‘ Ἂ ~ ΄ ~ , / 

25 τὸ διάστημα πρὸς τὸ τοῦ ὁρωμένου ἡυῖν διάστημα συμβλητόν ἐστιν. 80 

IQE Ν᾽ "By Tv ὴέ ἢ ee oe ~ Zee x ἃ ‘ - + ai p. 28648 χαστον δέ, ὧν ἔστιν ἔργον ἕως τοῦ ὃ φύσει χινεῖται 

χύχλῳ ἀεί. 

Τὴν αἰτίαν προϑέμενος εἰπεῖν τῆς ἀντιχινήσεως τῶν οὐρανίων σφαι- δῦ 

ρῶν ὡς ἀξίωμα προλαμβάνει τὸ ἕκαστον, ὧν ἔστιν ἔργον, ἕνεχα τοῦ 

80 ἔργοὺ εἶναι, ἔργον χαὶ τὸ ἀποτέλεσμα χαὶ τὴν ἐνέργειαν χαλῶν, ὡς 

δηλοῖ ἐπαγαγὼν ϑεοῦ ἐνέργεια ἀϑανασία. xat γὰρ at δυνάμεις at 

χατὰ τὰς τέχνας χαὶ τὰς ἐπιστήμας τῶν χατ᾽ αὐτὰς ἐνεργειῶν ἕνεχέν 40 
εἰσιν, ὡς ἔστι προχειριζόμενον ἑχάστας ἰδεῖν χαὶ τὰς Wee χαὶ τὰς 

ποιητιχὰς χαὶ τὰς πραχτιχάς. χαὶ γὰρ γεωμετρίας τέλος τὸ γνῶναι τὰ 

35 τοῖς μεγέϑεσιν ὑπάρχοντα χαὶ οἰχοδομιχῆς τὸ οἰχοδομῆσαι χαὶ αὐλητιχῆς 

5 τούτου om. ὁ 8 ἀπολογίζεται c 10 ταύτης] τοιαύτην Fe 12 εὐπορεῖν Fb: 

ἀπορεῖν A 16 Πλάτων] Tim. 29 ὁ 11 γίγνεσθαι ὁ ὁ ᾿Ιλάτων] del. ὁ χαὶ 
om. ¢ 26 Exastov — elvat (30)| postea add. mg. F; in textu del. ἕχαστον ἔστιν ὧν ἔστιν 

δὲ Ab: ἔστιν ὁ 29 τὸ] τοῦτο δηλονότι τὸ Fe 31 ϑεοῦ) ϑεοῦ δ᾽ Fe 4 yew- 

μετρίας A°CF: γεωτρίας A 
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5 
¢ 

\ S\~ \ \ ~ ~ v ~ py ~ 

τὸ αὐλῆσαι χαὶ ἐπὶ τῶν φυσιχῶν ἔτι. μᾶλλον’ ἵππος γὰρ τοῦ 

χεν χαὶ ἀνϑρωπος τοῦ saat "πὶ ὑεαρειν: οὕτω 
Vv 

EOTLY, σώματι βορίων ἕχαστον ἕνε χεν 

ζῷον. ἐπεὶ οὖν ἔχαστον. hy eee διὰ τὴν ἐνέργε 

ὃξ ὃείου σώματος “AE, νῦν: 
v 

τοῦτο 4 σι 

θεῖο ἴον σῶμά 

ρα ϑεῖον σῶμα ἀϑαάνατόν τὸ" 
σ ΄ 5 \ C , e = \ 

ὅτι ὁ πους ϑεύς: 6 τοιοῦτος θεὸς 
\ 

ζωὴν ἀΐδιον ἔχει" το ζωὴν αἴδιον ἔχον χίνησιν αίδιον 

ἔχον 
ἧς 

εἶναι. 

oye 
7 τόπον" ἐγχ 

10 | 

αἴδιον χίνησιν TOTL χὴν ὄχλιον χίνησιν χινξε 

. 

OSOELATAL δυναμένη 

΄ \ 

Ὁ 

‘> x mgaries 
8 αἰδιος διότι XAL σὺνς ys 

v 3 Vv fo ες 

p ἄπειρος μὲν οὐχ ἔστιν, at OF πεπερασμέναι, ὅταν 

AGEL διαλαμβάνονται. ΕΝ 

v~ σ ἊΨ, Ε 

Οὕτω μὲν οὖν. ὅτι χύχλῳ χινεῖται ὃ οὐρανός. ἔδειξεν 

ὄντα χαὶ ϑεῖον ζῷον atorov τὴν χατὰ τόπον χίνησιν ayer 
ξχξιν 

15 μόνην εἶναι τὴν ἐγχύχλιον. τῶν δὲ λημμάτων ἕχαστον ἐ 
\ =~ "5.7 ~ ΄ > " ε Ἔτι 

πρῶτόν ye τὸ πρῶτον AELO TOU hoyov. ct γάρ 7 οὐσια Ξ 
~~ 

, Ἁ ~ ~ ‘ 

ἐνεργ γ--- χαὶ ἐπὶ τῶν τεχνῶν χαὶ 
¢ o σ > 

πῶς αληῦέξς. ὅτι ἔχαστον. ὧν 
ΩΣ 

ἕνεχα τῆς ἐνέργεια τοῦ 

ov 
Vv 

εἴπερ αὐτοῦ συστατιχή ὦ 
‘ 

a~ 

δῆλον. ὅτι διαφορὰ χαὶ 

ANOVAS, τῆς οὐσίας στιν. ὡς 
_ 

ϑρώπου. χαὶ πάϑος τοῦ ἀνθρώπου 
ΡΝ: ᾳ ΄ ἐγ: ΦΆΟΣ ἘΝ 5 
EVE {ELAS ἕν bese ὅτι οἱ Bee. ATO. 7 πρὸς τοῦτο τέως 07, τέον 

/ \ 

πρότερον δέδειχται, τὰς τελειωτιχὰς πα 
»ν ( 375 ? 5 , ΄ < \ 

ἄνϑρωπος, ἀλλ ἐνεργητιχάς. ὡς οὖν χαὶ ὶ νοερὸν 

ἔστι 
ἀλλὰ χαὶ 

ἀλλ 

σωμάτων ἐνέ ἔργειαι χινήσεις 

παϑητιχκόν, ἀλλ᾽ ἐνεργητιχόν, ἔξωϑεν τὸ τῷ o 

ἑαυτοῖς ταῦτα παρέχουσιν, οὕτως οὐδὲ ἢ ἀίδιος 
Ἀ ὦ { ~ ~ ΄ a} 

ἐνέ τ χαὶ ἄλλως Yeiov σῶμα 6 odpay 
Q_~ 3/> > ᾿ 

ὑεῖον αἰδιον ἀναγχη 
v ΄ 6 σ 

STELTA, ὡς O υξγας Συριανὸς οτι 

- 
Φ 

, ~ 

80 τὴν Eenaithy λέγει, διότι ἐπ πεστραμμένος πρὸς τὸν νοῦν x 

ἀϑάνατον χαὶ ἀίδιον ὀρέγεται τῆς ἐν αὐτῷ ἀϑανασίας ὡς 

θοῦ οἰχείου χαὶ τυγχάνων ἐνεργεῖ αὐτὴν ἀιδίως χινούμενος. 

οἶμαι, τῶν ζητηϑέντων λυτέον: ὧν 
= 

το 

/ 

χαὶ TO πρότερον, γὰρ 
, A " Q/ ~ ~ Ss / oa 

τέλος χαὶ ἀγαθόν, ταῦτα SSE aS Neto ν ἢ ς 

> , 
απὴ (a 

veta 

΄ ΄ σ s 

you ὡς TEhEGUATOS, ὥσπερ θείου ζῴου ἐνέργε 
an 
.ο͵ο 

ὩΣ. rae \ ΄ "(6 , \ ΄ x 

TSEAELWTLKOV 7 αϑανασία. χαὶι ταυτὴς τιν, ἵνα Ἢ 

ν}) “ Α 
yD 
GLOLOYV 

oO « 2 ~ ~ > ~ » t 

οὕτως ὁ Ὁ αὐτοῦ CFb: αὐτῷ 5 ἡ 

ἐ 8 ζωὴν ἔχει 1 

Che 

.}.)} 

λέγειν Ke στι 

11 γὰρ] μὲν γὰρ C 

16. 11 πανταχοῦ Α: 

20 

σῶμα Ke 

μὲν AF: 

πάντων FB: 

om. 

on. 

eras. K: om. 

om. ὁ 

A 

A 

πάϑος Fb: 

29 
23 ὁ om. 

Fb: 

c 

κίνησιν ἔχειν χίνησις A 6 F: 30 

34 ἕνεχα Fe 

a\ Ἁ 

OF χαὶ 

> Ὡς 

/ 5 ’ 

ΕΠ avavasia ἐστί. τ 
~ 

ειναι. 

αὕτη υόνη ᾿ 

πισχεπ 

5 / 

ἐστίν. 

ἐνέ ργξιαν τοῦ ὕξοῦ 

= 5: 

| 591 

/ σ 

τρξχειν CVE- 

5 
cy τῶν 

Vv 
Ξ Ξ Φ tay ἔστι. TOL 

yes αλοηὶ 

τὴν χατὰ 

ἴται" αὕτη γὰρ 
ἀν 
a 

αναχαμπτωσι. 

a\ 

O& TOLAUTYY 

/ ‘ 

τεὸν χαϊ 

LTTWY χρξε TAY- 

> ~ τ 

ETLOTH UY at 

v Sans 

SOTLY ESVENYELE, 
f % / ΄ 

ϑείου ζῴου ἢ 
: t ieee 
νητὸν τοῦ ay- 

ἀλλ οὐχ 

ϑεῖς ὄντες. ὡς 

Oytinds, ws Ὁ 

οὐχ 
.} 5 ~ 

EY AUTOS 
on v 

ὅλον ἔχουσιν. 
Ve ΄ 

χίνησις πάϑος, 
΄ ΄ ΝΑ ~ 

OS, αἱ O& τῶν 
, 

AVY) σιν 

- [4 

τοῦ χύσμοὺ 

> \ 

αὗτον 
Ny econ τω 

at OpWy 

τέλους ual ἀγα- 
L.A) as a 

δὴ τούτου 

ἐνέργειά 
eae 

χαὶ TOD 
᾿ Vv 

χαὶ ἔργον 
i 

ew 4 

Ov Swove ExXa- 

avavacia Ke 

De 10 ἐπ᾿ Α 

om. 

οὕτως ὁ 

Fe τέως 

28 ἀνάγκη ἀίδιον Fe 

νοῦν] οὐρανὸν e 

177» 

20 

o> 
ae 

30 

on 
om 

10 

C: 
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» , 3 , Σ) 7 + f 5» ~ ~ 

στον yap ἐν τούτῳ ἐστίν. ἐν ᾧ τὸ εἶναι αὐτῷ, τὸ δὲ εἶναι τῷ ϑείῳ ζῴῳ 1782 
ἐν ἀιδίῳ ζωῇ χαὶ ἀϑανασίχ. χαὶ αἱ ἐπιστῆμαι δὲ τελειωτιχαὶ οὖσαι ἐνέρ- 
κά / 5 ‘ b] { bts 5» ~ σ 5 ΄ , 

yerat stor, xat ἀληϑὲς εἰπεῖν, ὅτι ὁ ἐπιστήμων τέλος ἔχει τὸ χατ᾽ ἐνέρ- 

γειαν εἶναι ἐπιστήμων. af δὲ τέχναι διττὰς ἔχουσι τὰς ἐνεργείας τὰς μὲν 4 
= van , ~ 

5 ἔνδον xata τὴν ἕξιν χαὶ τὸ ἐνεργείᾳ" τῆς ἐπιστήμης οὖν ἕνεχεν λέγοιντο 
Ἂ ~ ’ es ae 
ἂν εἶναι τεχνῖται" διὰ γὰρ τ προς χαὶ τὸ ἀγαϑὸν τό γε ἑαυτοῦ 178b 

ὀρέξεως προϊούσας" ' : @- o ἘΣ ὃ 3 ». [Ὁ ate ( «᾿ R Day x 2 - 2 a ° 
κε; 

ΤΑῚ] 

v = 
εστιν EXAOTOV® τὰς 

μυ 

0 

‘ ~ , > > \ > , “ 47 - 

χαὶ ὁ YE τοιοῦτος Go Seda 0 ao TO eas βλέπων εἰχήώτῶς ὧν Λεγοόιτο τὴς 

. / \ ΄ ᾿ De σ x ~ ~ > ~ ~ 

10 p- 286 212 Ava τὸ οὖν οὔχ ὅλον τὸ σω μα τοῦ οὐρᾶνοὺῦ τοιοῦτον 

τόξον δ εν ΡΞ ΡῈ ΡΞ Aas eo cs 
EWS τοῦ στξερὴν οξε πειράτεον οειςαι. 

‘> o ~ ~ a“ ¢ 5 A “Ων ’, ~ Ἁ a 8 

Astéas, ὅτι ϑεῖον σῶμα ὧν 6 οὐρανὸς ἀΐδιον χίνησιν χινεῖται χαὶ διὰ 
- id , [κ -- ~ ~ ~ 

τοῦτο ἐγχύχλιον, ζητεῖ, διὰ τί μὴ τὸ ὅλον τοῦ οὐρανοῦ σῶμα τοιοῦτόν ἐστι, 
ων 

τουτέστιν χυχλοφ φορητιχόν, υἱαν χαὶ ἁπλῆν χινούμενον χίνησιν: οὐρανὸν δὲ 15 

15 νῦν τὸν ν χόύόσμον λέγει ι" χαὶ ἀποχρίνεται. ὅτι ἀνάγχη υένειν τι τοῦ σώ- 
- ~ 

ματος τοῦ φερομένου χύχλῳ τὸ ἐπὶ τοῦ μέσου. τὸ γὰρ χύχλῳ χυ- 
ἊΨ 

o> ρίως χινούμενον χαὶ μὴ χινούμενον ἔχει τι πάντως ἐν τῷ μέσῳ, περὶ 

μένον χινήσεται" χαὶ γὰρ χαὶ χαϑόλου, εἰ μέλλοι τι χινεῖσϑαι xatd 
3 ΄ ΄ - δι = Ath Ἃ ΄ Q/5 ~ ἀνάγχη μένειν τι σῶμα, ἀφ᾽ od χινήσεται Ἵ ; 

᾿ \ ΄ 5 A / σ \ " ΄ \ c ~ 

20 [Περὶ χινήσεως ζῴων. εἰ γὰρ λέγοι τις, ὅτι περὶ τὸ χέντρον τὸ αὑτοῦ 
χινήσεται, ἀδύνατα δόξει λέγειν: τὸ γὰρ x cee ἀσώματον πέρας ὃν οὐχ 

f \ 
οἷόν τε μένειν χινουμένων τούτων. ὧν πέρας ἐστίν: οὐ γὰρ χαϑ᾽ αὑτὸ 2 9 | Nest 

4 ye th ve . vence Be TOD εντ ἠὸ πὴ o> 2 if υφξστηχξε τὸ XE τρὴν μὴ μένοντ τὸς OF τοῦ χέντρου 000 GY TO Tay Ev τῷ 

\ Αλέξανδρος χαὶ ταύτην λέγων τὴν ἐξήγησιν thy ὅλον τὸ τῷ oO © [ὩΣ @- 

σῶμα τοῦ οὐρανοῦ τὸν κόσμον λέγεσϑαι νομίζουσαν προτιμᾷ ὅμως ὅλον 
τὸ σῶμα τοῦ οὐρανοῦ τὸ χυχλοφορητιχὸν ἀχούειν, ὥστε τούτου ἐν τῷ 80 

μέσῳ μένειν τι, περὶ ὃ χινήσεται. χαίτοι τὸ μένον χαὶ ἐπὶ τῆς τῶν 
ἄλλων ζῴων Ἔ ὰ αὐτοῦ τί ἐστι τοῦ χινουμένου μέρος, χαὶ μέντοι χαὶ 

80 αὐτὸς ὁ ᾿Αριστοτέλης νῦν εἶπεν, ὅτι ἀνάγχη τοῦ σώματός τι τοῦ φερο- 
μένου μένειν ἐπὶ τοῦ μέσου: ἢ δὲ γῇ τοῦ χόσμου μέρος τί ἐστιν, οὐ 

μέντοι τοῦ οὐρανοῦ. χαὶ τούτῳ χαὶ αὐτὸς ἐπιστήσας εἶπε τούτου δὲ 80 

οὐϑὲν οἷόν τε μένειν μόριον, τούτου λέγων τοῦ χυχλοφῳ Ἴδην θροῦς 

GhK οὐ τοῦ ΤῊΣ περὶ οὗ τὰ πρῶτα εἴρητο. χαὶ χατασχευάζει διὰ 
35 πλειόνων, ὅτι οὐχ ἔστι τοῦ οὐρανοῦ μέρος ἣ YH, καίτοι τοῦ χινουμένου 

χύχλῳ μέρος εἶναι βούλεται τὸ μένον ἐν τῷ μέσῳ. χαὶ Νιχόλαος δὲ ὃ 40 

2 αἱ K?: om. AF 3.6 F: om. A 5 τὸ AF: χατὰ τὸ Ke Evexa Fe 

λέγοιντ᾽ ὁ 8 εἰς τὸ om. ec éutos AK?: ἐχτὸς ἐντὸς F 14 τουτέστι Fe 

17 χαὶ μὴ κινούμενον ἔχει τι πάντως AF: ἔχει τι πάντως μὴ χινούμενον K7e 19. δέδειχται]) 

cap. 1 20 ζῴων χινήσεως Fe αὐτοῦ A 21 οὐχ om. ὁ 22 ἐστίν 

F: ἐστί A Ὁ] τὸ μέσον AFe 32.33 6 οὐδὲν ς 34 εἴρηται Fe 
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Περιπατητικὸς παραφ ρράζων τὰ ἐνταῦϑα λεγόμενα ἐν τοῖς [Περὶ τῆς ᾿Δρι- 178» 
Έ ¢ iy 7% ΄ 

στοτέλους φιλοσοφίας οὕτω .τέϑειχε τὴν λέξιν “Gta τί οὖν οὐχ ὅλος 6 
la ~ σ 4 Ἁ / ~ , 

χύσμος τοιοῦτος: ὅτι ἀνάγχη μένειν τι περὶ τὸ μέσον τοῦ χύχλῳ φερο- 
‘ 

᾿᾿ sa7 v > > S 

μένου: τὸ δὲ πέμπτον σῶμα οὔτε μένειν ἠδύνατο οὔτε ἐν μέσῳ Elva’. 4 
> " ~ ~ ) “5 4 =~ , 

5 χαὶ αὐτὸς δὲ ὁ ᾿Αλέξανδρος χαλῶς τῷ ᾿Αριστοτέλει παραχολουϑεῖ derxvovee | 
τὸ μένον ἐπὶ τοῦ μέσου poprov τι μὴ εἶναι τοῦ χυχλοφ sau οὐδὲν 179 

γὰρ τούτου ane οἷόν τε οὔτε ἀλλαχοῦ που’ πάντῃ γὰρ αὐτῷ χίνησις 
> , v v ~ ya ~ , > > ~ 

ἀΐδιος ὑπάρχει: οὔτε ἔτι μᾶλλον ἐπὶ τοῦ μέσου. εἰ γὰρ ἔμενεν ἐπὶ τοῦ 

μέσου χατὰ φύσιν, καὶ ἐφέρετο ἂν εἰς τοῦτο χατὰ φύσιν: ἐν ᾧ γάρ τι ὅ 

10 μένει χατὰ φύσιν χαὶ φέρεται εἰς τοῦτο χατὰ φύσιν: χαὶ ἦν αὐτῷ ἢ 
χατὰ φύσιν χίνησις αὕτη ula 08 ἢ χατὰ φύσιν ἑχάστῳ τῶν ἁπλῶν. τούτῳ 

ὃὲ ἢ χύχλῳ χίνησις χατὰ φύσιν, εἴπερ ἀίδιος: οὐχ ἄρα ἢ ἐπὶ τὸ μέσον 

χατὰ φύσιν: οὐδὲ ἄρα ἢ ἐν τῷ μέσῳ μονὴ οὔτε τῷ ὅλῳ οὔτε τῷ μέρει 10 

αὐτοῦ χατὰ φύσιν. GAR οὐδὲ παρὰ φύσιν: τοῦτο μὲν γὰρ χυχλοφορητιχὸν 

15 (ὃν) ἀίδιον ἔχει τὴν avaGes τὸ O& παρὰ φύσιν οὐχ ἀΐδιον" ὕστερον γάρ ἐστιν 
΄ ἢ »ν 5 

τοῦ χατὰ φύσιν τὸ παρὰ φύσιν, διότι ἔχστασίς ἐστι τὸ παρὰ φύσιν τοῦ χατὰ 
> ~ ΄ ΄ or x 

φύσιν ἐν τῇ γενέσει, τὸ δὲ ἐξιστάμενόν τινος χαὶ παρυφιστάμενον ὕστερόν 15 
, +, 557 ~ , 

ἐστιν τούτου, οὗ ἐξίσταται. χαὶ ὅλως, εἰ ἐν TH γενέσει TO παρὰ φύσιν, 
ν Cc oar \ , 9“ ὦ 7 5 - Ἃ Vv I~ 

eva οὐδὲ τὸ χατὰ φύσιν ἀΐδιόν ἐστιν, πῶς ἂν εἴη TO παρὰ φύσιν ἀΐδιον : 
" \ τ - \ ~ 

20 χἂν γὰρ ἢ ἀεὶ τὸ παρὰ φύσιν ἐν τῇ γενέσει ὥσπερ xal τὸ χατὰ φύσιν, 
3 \ vy 5 = Ὑ \ 5 Ἀ Ὁ eh Se ΄ Ψ ‘ \ ΄ δι 

ἀλλὰ ἄλλοτε ἄλλο χαὶ οὐ τὸ αὐτὸ ἀεί, ὥσπερ ὃ οὐρανὸς χατὰ φύσιν ὃ 20 
> ~ ~ > ΄ ~ ay x ~ 

αὐτὸς τῷ ἀριϑμῷ det. ἀνάγχη τοίνυν τὸ ἐπὶ τοῦ μέσου μηδὲν ὃν τοῦ 
\ > κα} , A} bean) ᾿ 5" C A A Ἃ \ , ‘ 

ἀιδίου σώματος μὴ ἀίδιον εἶναι, ἀλλὰ φϑαρτὸν χαὶ βαρὺ χαὶ μόνιμον χαὶ 

διὰ τοῦτο χαὶ ψυχρὸν χαὶ ξηρόν’ τὰ γὰρ φϑαρτὰ ταῖς παϑητιχαῖς ταύταις 
25 ποιότησιν εἰδοποιεῖται. βαρὺ δὲ χαὶ ψυχρὸν χαὶ ξηρόν ἐστιν ἣ γῆ. χαὶ % 

ἐξ! [- <p 2 i e4 a \ YS. x. UN - ~ 1h = =! "ἢ Le che 

ὅτι ἢ γῇ ἐν τῷ μέσῳ, χαὶ ἤδη μὲν ἔδειξε τοῦ βαρέος τὸν μέσον δείξας 
γα 5 ~ c \ ~ ~ δ 5 ar 3, \ ΄ ΄ ~ 

TOTOY OLXELOV, Ὁ) S YN τοιοῦτον. Οξίζει OS χα! Et τέλει τούτου TOD 

Boon. 
ἘΞ spun ΟΣ See fee eRe a= carry ene εἰ γῆν, ἀνάγκη. φησί, καὶ πῦρ εἶναι: τῶν yap ἐναντίων 

80 εἰ fas φύσει, ἀνάγκη χαὶ ϑάτερον εἶναι φύσει" τῶν γὰρ ἐναν- 80 
- 3 ~ ΄ 

τίων ἣ 1 | ὕλη πρὸς ἄμφω ouotws πεφυχυῖα. εἰ τοίνυν χαὶ χατὰ τὰς 
> \ ΄ > ~ XY ~ ΄ - 

δραστιχὰς τὰς ἐναντίας ποιότητας εἰδοποιοῦνται τὸ πῦρ χαὶ 7 γῆ; τὸ μὲν 
yore σὺ Je ἀπο ν κε fo ὮΣ as ἀπὲ Nake wh) =e σρατιν δα 
YATE τὴν ξρμόοτητα, | OF KATA τὴν VUcly , χαι ETL μᾶλλον τας TOTLXAS 

ΑἿΣ = ἘΜῈ ὯΝ ww Pe | \ f - Ἁ ar ». \ Ἁ ’ ~ ~ >»! o~ 

χινήσξις. ELT TO μὲν STL TO περις- TO OF ETL TO WoGOV χινειται. τοῖς OF Bd 

- we 2a LN ον 4 “_— - “ ~pr 5 oH nee ry ewse' 35 φυσιχοῖς σώμασιν οὐσιῶδες μάλιστα τὸ χινεῖσϑαι χατὰ φύσιν, ὧν φυσιχῶν 

σωμάτων at χινήσεις ἐναντίαι, τούτων αἱ φύσεις ἐναντίαι- ὥστε, χἂν τὸ 

2 οὕτως ς 9. 4 χύχλῳ φερομένου scripsi: κύχλου φερομένου A: χυχλοφορουμέ- 

you Fe 4 μέσῳ] τῷ μέσῳ Fe 6 τοῦ μέσου c: τὸ μέσον AF μὴ εἶνα! 

μόριόν τι ¢ 11 ἑχάστῳ AC: ἑχάστου Fe τοῦτο Fe 12 χατὰ φύσιν 

om. ¢ 13 τῷ ὅλῳ] ὅλῳ Fe . 14 τοῦτο AF: τὸ c(b) 15 ὃν addidi: om. AFbe 

ἐστι Fe 18 ἐστι Fe 19 ἐστι Fe 27 τοιοῦτον Εἰ: τὸν τοιοῦτον A 

28 βιβλίου] cap. 14 29 ἀλλ] ἀλλὰ μὴν ς 89 ἡ] τὸ Fe τὰς AF: χατὰ 

τὰς e(b) 



= le oe ee ee oe oe 

400 SIMPLICIL IN L. DE CAELO ID3 [Arist. p. 286°12] 

ὕδωρ χατ᾽ ἄμφω τὰς ποιότητας ἀντίχειται τῷ πυρὶ ψυχρόν te ὃν χαὶ 179. 
ΒΩ , ξ΄ ΡΨ we. ao =. | 4 ! . \ , 22% © tas ot εἰ hel ok 

bypov, ἣ δὲ γῇ χατὰ τὸ ψυχρὸν μόνον, οὐδὲν ϑαυμάστον, εἰ πλείων γέ- 
" ~ ΄ \ , , ~ ~ 

Ἴονεν πρὸς τὸ πῦρ ἐναντίωσις" τὸ γάρ παχυμερέστερον τῆς γῆς βαρυτέραν 
Ἁ , Ul Ἃ ‘ 4 e 

αὐτὴν ποιῆσαν πορρωτέρω χατὰ τὸν τόπον διῴχισε. χἂν γὰρ ξηρὸν ἔχά- 
J aa ol , have \ \ ~ \ Bs ~ 5 a3 vw Ἃ ~~ t / ξ ΄ 

5. τερον λέγηται χαὶ τὸ πῦρ xal ἢ γῇ, GAN ἄλλο παντελῶς Exatépas Eypo- 

τητος τὸ εἶδος: τὸ μὲν γὰρ χοῦφον xal ἀχίνητόν ἐστι χαὶ λεπτόν, τὸ δὲ 

βαρὺ χαὶ παχυμερὲς χαὶ νενεχρωμένον. 

Τῇ, ἀνάγχη χαὶ πῦρ, τὸ αὐτὸ δείχνυσιν ἐκ τῆς χατὰ στέρησιν χαὶ ἕξιν 
3 ’ > \ ΝΜ, fr pA > as 10 ἀντιϑέσεως. εἰ γὰρ ἔστιν ἢ στέρησις, ἀνάγχη προὐπάρχειν τὴν ἕξιν, ἣν 

ῶ. 
ἈΝ ΄ ΄ ὌΝ ~ ΄ 

αὐτὸς χατάφασιν ἐχάλεσε: στέρησιν Ge vov λέγει 
5 ~ ~ 

Y= ipov εν Th τῶν 

"A [ \ 2 ΄ > ~ 
ἐναντίων φύσει, ὡς. τὸ OU τοῦ ϑερμοῦ στέρησις, τὸ 6 ϑερμὸν τοῦ 

~ σ᾽ “ ΄ » r 

ψυχροῦ ἕξις ἢ οι μὴν ς. οὕτω ὃὲ χαὶ ‘i sles χαὶ Be. eee als ἢ 1H 

~ ~ > ~ ~ 
15 ποιξιται τὸ πυρ. Et OvY ἔστιν : γη στέρησις οὖσ On, avdenen τῇ TO πὺυρ 

> σε v ΄ 3 , Ud 

εἶναι ἕξεως ἔχον eae χαὶ δῆλον, ὅτι χαὶ πρύτερον αἀναάγχὴ φύσει εἰναι 

τὸ πῦρ, εἴπερ ἣ ἕξις προτέρα τῆς cee χαὶ ἢ χατάφασις τῆς ἀποφά- 
as > >. 

σεως. αὐτὸς 6& σαφῶς ἐνεδείξατο, χατὰ τίνα μάλιστα τὴν ἐναντίωσιν χαὶ 
~ 

τὴν στέρησιν tis Tis πρὸς τὸ πῦρ ἔλαβεν, ὅτι χατὰ τὸ eee χαὶ βαρὺ 

20 χαὶ ἠρεμεῖν. τὸ γὰρ θυ ον, ἀεὶ χινεῖται- χαὶ γὰρ χαὶ χάτω ὃν ἐπὶ τὸ ἄνω 

χινεῖται ἀεὶ χαὶ ἄνω γενόμενον τῷ ϑείῳ σώματι συμπεριφέρεται. χαὶ ὅλως 

τῶν στοιχείων τὰ μὲν ποιητιχώτερα χαὶ εἴδους ἔχειν hoyov χαὶ ἕξεώς 

φησι, τὰ δὲ παϑητικώτερα στερήσεως χαὶ ὕλης. εἰ δὲ ἔστι τὰ ἄχρα γῆ 

χαὶ πῦρ, ἀνάγχη χαὶ τὰ μέσα εἶναι τό τε ὕδωρ χαὶ τὸν ἀέρα, διότι ἐχά- 

25 τερον τούτων χατ᾽ ἄμφω τὰς ἑαυτοῦ ποιότητας ἐναντίως ἔχει πρὸς ἔχά- 
> ~ > v > 

τερον ἐχείνων: YF μὲν γὰρ ψυχρὰ xat ξηρὰ οὖσα ἐναντίως ἔχει πρὸς ἀέρα 
a Ξ ΄ ΄ v 

ϑερμὸν ὄντα χαὶ ὑγρόν, πῦρ ὃὲ ϑερμὸν χαὶ ξηρὸν ὑπάρχον ἐναντίως ἔχει 

πρὸς ὕδωρ ψυχρὸν ὃν χαὶ ὑγρόν" ἐναντία δὲ χαὶ ταῖς χινήσεσίν ἐστι ταῦτα 
\ > ~ ν w4 σ ~ > ΄ Ἃ " ΄ Ἀν Δ Δ 

πρὸς ἐχεῖνα: εἴρηται δέ, ὅτι τῶν ἐναντίων, av ἢ ϑαάτερον, χαὶ ϑάτερον, 

30 διότι ἢ αὐτὴ τῶν ἐνάντίων ὕλη. 
, as ~ ὩΣ , Ἁ \ lanl 

Δύναται δέ, φησὶν paps χαλῶς, οἶμαι, λέγων. μὴ τὰ μεταξὺ 
~ Vv ῖ ’ bat 

νῦν μόνα τοῖς ἄχροις ἐναντία Sty ἀλλὰ περὶ πάντων stoyxévars ὃ γὰρ 
\ > ‘A “ , t , s ΄ 

ἂν λάβῃς, εὑρήσεις αὐτὸ ἐναντίωσιν ἔχον πρὸς τὰ λοιπὰ τρία" εἰ δὲ πάντα 

ἐναντίωσιν ἔχει τινὰ φύσει πρὸς ἄλληλα, πάντα ἀνάγχη εἶναι. χαὶ τῷ 
» 2 - " > , \ a7 , > > > > mine 8 ett ome Ξ 

99 οντι, el τὰ OVO προς TH ODO παρέβαλλεν, οὐχ YY; OLUAL, της Αριστοτέλους 

2. 3 γέγονεν A: γέγονεν τῆς γῆς Fe 4 ποιῆσαν F: ποιοῦσαν A 5 ἀλλ᾽ om. Fe 

dx τῆς κατὰ thy ἐναντίωσιν ἀντιϑέσεως, | ὅτι, εἰ ἔστι 17 

10 

45 

10 

25 

90 

8 ἐχ ACb: χαὶ éx Fe 9 δείχνυσιν ACb: δείχνυσι χαὶ Fe 11 δὲ ACb: om. Fe 

λέγει ACFb: λέγων K?e 12 ψυχρὸν τοῦ ϑερμοῦ CFb: ϑερμὸν tod ψυχροῦ τ 

12.13 ϑερμὸν τοῦ ψυχροῦ CFb: ψυχρὸν τοῦ ϑερμοῦ A 10 λόγον ἔχον Fe π 

τερον ὁ 22 χαὶ εἴδους} εἴδους Fhe 28 στερήσεως] εἴδους ὁ οἱ τε 

om. CFe 24. 25 ἑχάτερον τούτων A: éxdtepa τούτων C: τούτων Exdtepov Fe 

26 ἀέρα AC: tov ἀέρα Fe 28 ἐστι AC: εἰσι Fe 30 διότι AC: ὅτι Fe 

31 φησὶν 6 Fe 32 νῦν om. Fe 33 τρία] τὰ τρία Fe 34 εἶναι] εἶναι 

ἐναντία Fe 35 παρέβαλλεν A: παρέλαβεν F: παρέβαλεν c 

πρό- 

Α: 
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΄ ~ 2. Bf po © 4 Pap pnd > > gq. 17! b 

ἐρυνηνευτιχῆς ἀχριβείας τ ς ἔχάτερον εἰπεῖν, ἀλλ᾿ ἔχα- 179 S Ἔ se a x Ὡς εἰ $s S τ τὶ 
ig! 
oe wy 

(η΄ vay on (η΄ στον cigs Exaotov. δείξ χαὶ νῦν τὴν μὲν τῆς γῆς ἀναγχαίαν 3% 

ὑπόστασιν éx τοῦ δεῖν εἶναί τι μέσον ἀχίνητον τοῦ χυχλοφορητιχοῦ σώ- 
ματος, τὴν δὲ τῶν ἄλλων στοιχείων ex τῇς ἐναντιώσεως, δποτίϑεσϑαι 

5 ὅμως ταῦτα νῦν φησιν, ὕστερον δὲ δείξειν, ἐπειδὴ χαὶ ἐν τῷ τετάρτῳ Br 
βλίῳ καὶ ἐν τῇ [Περὶ γενέσεως χαὶ φϑορᾶς " πολὺν περὶ τούτου ποιήσεται 40 

λόγον, ὅτι τε ἀνάγχη ταῦτα εἶναι τὰ στοιχεῖα, χαὶ ὅτι οὐχ ἔστιν ἄλλα 
παρὰ ταῦτα. 

ὋὉ δὲ Πλάτων ἐν Τιμαίῳ διακόσμια τάδε στοιχεῖα οὕτως ἀπέδειξεν" 
10 ἐπεὶ γενητὸς ὃ χόσμος, Glatystc: secs οὖν xal ἅπτός, χαὶ δρατὸς με 45 

2 3. 

ὥ, 

διὰ τὸ πῦρ, ἁπτὸς δὲ διὰ ἄν γῆν" τούτων ὃὲ δύο στερεῶν ἐναντίων ὄν- 
των, εἰ μέλλοι | στερεὸς 6 χόσμος εἶναι χαὶ μὴ ἐπίπεδος, δυεῖν μέσων 1801: 

ἀνάλογον χρεία τῶν τὴν στερεὰν ἀναλογίαν συμπληρωσόντων. 

X ¢ 

Ρ. 28631 Τούτων δὲ ὑπαρχόντων ἕως tod εἴπερ χαὶ xtveiodat 

15 Te Get. 

Δείξας, ὅτι avayxy, πηι εἶναι σώματα Saye ἔχοντα πρὸς 
ἄλληλα, φανερόν, φησίν, ὅτι ἀνάγχη τούτων ὑπαρχόντων γένεσιν εἶναι χαὶ 

φϑοραάν. εἰ γὰρ ἐναντία ἐστὶ τὰ τέσσαρα ταῦτα, τὰ δὲ ἐναντία οὐχ ἔστιν 10 

20 ἀΐδια. διότι γίνεταί τε ἐξ λονον χαὶ φϑείρεται εἰς ἄλληλα, ἀνάγχη γέ- 

γεσιν εἶναι χαὶ φϑοράν. ὅτι δὲ γενητὰ χαὶ φϑαρτά ἐστι ταῦτα, χαὶ ἐχ 

τῶν χινήσεων αὐτῶν δείχνυσιν: ὧν γὰρ αἱ χατὰ φύσιν χινήσεις οὐχ εἰσὶν 

αΐδιοι, ταῦτα οὐδὲ αὐτὰ ἂν εἴη ἀίδια, ὡς ἑχάστου τῶν φυσιχῶν σωμάτων 15 

τὸ εἶναι ἐν τῇ χινήσει τῇ οἰχείᾳ ἔχοντος, διὸ χαὶ τὴν τοῦ ϑείου σώματος 

25 ζωὴν ἀΐδιον χίνησιν εἶπε. τὰ δὲ τέσσαρα σώματα χινητὰ ὄντα χαὶ ἐπ᾽ 

εὐϑείας χινούμενα οὐχ ἔχει τὰς tote: ις αιδίους: ἐδεί (ϑη yap ἐν τῷ 
: ᾿ 

τῇ ὀγδόῳ τῆς Φυσιχῆς ἀχροάσεως οὐδεμία χίνησις ἐπ᾽ εὐϑείας δυναμένη 20 
ao 

ἀΐδιος εἶναι. ὅτι δὲ ἢ ἀΐδιος ζωὴ χίνησίς ἐστιν ἀΐδιος οὐχ ἁπλῶς πάντων, 

ἀλλὰ τῶν σώματα ἐχόντων χαὶ χινητῶν, ἐδήλωσεν ἐν τούτοις εἰπὼν τού- 

80 τῶν δὲ ἔστι χίνησις" ὡς εἴ γε μὴ ἦν χινητά, οὐχ ἀναγχαῖον ἦν αὐτὰ 

φϑαρτὰ πάντως εἶναι, χἄν μὴ εἶχε χίνησιν ἀΐδιον: τὰ γὰρ ἀχίνητα χαὶ 

ἄφϑαρταά ἐστι χαὶ ζωὴν ἀΐδιον ἔχει, τῶν δὲ χινουμένων τὰ ζωὴν ἀΐδιον 90 

1 to F: χαὶ A ὃ ἐχ F: ἐπὶ A 5 τετάρτῳ] ὃ" AF: δευτέρῳ ec 5. 6 βιβλίῳ] 

cap. 5 6 ante 'xai add. τῆσδε τῆς πραγματείας c Περὶ γενέσεως] II 1 sq. 

9 ἐν] ἐν τῷ Fe Τιμαίῳ] 51 Ὁ sq. διαχόσμια τάδε A: intermedia haec Ὁ: δια- 

κόσμια τὰ τέσσαρα F, fort. recte: τὰ ἐγκόσμια 6” in ras. K?: τὰ ἐγχόσμια τέσσαρα « 

10 οὖν] ἦν Fe 11 στερεῶν A*F: στερρῶν A 12 δυοῖν Fe 19 ἀνάλογον F: 

ἀναλόγων Ac 14 δ ¢ “at om. ὁ 27 ὀγδόῳ A: ἢ F: ἑβδόμῳ ce; est 

VIIL7 29 σώματα AF: σῶμά te Ke: corpus Ὁ 30 8 Ὁ 21 xat 

om. Fe o2 ἔχει AF: ἔχοντα Ke 32. p. 402,1 ἔχοντα ἀίδιον Fe 

Comment. Arist. VII Simpl. de Cuaelo. 26 
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5 

10 

15 

7 
v 

35 

-" ν ; s/N Vv ΄ " , ἮΝ - ΄ Ἀ v ΄ 

ἔχοντα χίνησιν αἰόιοὴν Cyst πάντως. λείπει OF τῷ TOUTWY GE EGTL Xt- 15.0.8 

νησις τὸ χαὶ οὐχ ἀΐδιος αὕτη. 

Οὕτως ὁ ᾿Αλέξανδρος τοῦτο τὸ χωρίον ἐξηγήσατο τῷ μὲν τὴν ἀΐδιον 
wp ΄ Ν + \ s C Ca Veet Pei ry > Des, , 
ζωὴν χίνησιν ἀΐδιον εἶναι χαὶ λέγεσϑαι ὑπὸ ᾿Αριστοτέλους οὐχ ἐπὶ πάντων 30 
᾿ - 355) ~ ἃ » Ἣν ΄ ~ ~ 

ἁπλῶς. ἀλλ᾽ ἐπὶ τῶν χινουμένων, χαλῶς, οἶμαι, ἐπιστήσας, τῷ 62 χινητῷ 

παρέργως προσεσχηχώς" χαὶ γὰρ ἔοιχεν ἀντὶ τοῦ χινουμένῳ αὐτοῦ ἀχοῦσαι, 
ὡς χαὶ ἐπὶ τῶν ἀιδίως χινουμένων αὐτὸ δέξασϑαι τοῦ eh ose hove εἰπόν- 

v > ΄ De! \ 

τὸς Οὐ εὔλογον εἶναί τι χινητὸν ἀΐδιον. μήποτε δὲ χινητὸν τὸ 80 

δυνάμει ποτὲ ἔχον τὸ χινεῖσϑαι λέγει, τοιοῦτον δὲ τό ποτε viPereaays TOL- 

οὗτον δὲ τὸ én’ εὐϑείας Σιν αὔμενον: χαὶ ὁ ᾿Αριστοτέλης yap a [αὐμενος; 
. πῶς εἶπε τὸ χινητόν, ἐπήγαγεν οὗ μὴ τος: εται χατὰ φύσιν τὴν χί- 

νησιν εἶναι ἀίδιον" εἰ γὰρ ἦν ἀίδιος, οὐχ ἦν χινητόν, ἀλλὰ dean 40 
΄ δι \ \ o ar ὟΝ κ >] > ~ 3 >? υήποτε δὲ χαὶ τὸ τούτων δὲ ἔστι χίνησις οὐχ ἐλλιπῶς ε εἴρηται, ἀλλ 

ἀντὶ τοῦ “ταῦτα δὲ ποτὲ χαὶ οὐχ ἀεὶ χινεῖται᾽᾽, τουτέστι χινητά ἐστι χαὶ 
οὐχ ἀΐδιον ἔχοντα χατὰ φύσιν χίνησιν, χαὶ διὰ τοῦτο οὐχ εὔλογον αὐτὰ 
37d > > \ \ i ΄ 

ἀίδια εἶναι, ἀλλὰ γενητὰ χαὶ φϑαρτά. 
~ Ἶ Led 5 oc [τ 7 as / ΄ v > ΄ ΄ ΜῈ 

Δείξας Οοὐν OUTWS, OTL GLOLOD τῆς χύχλῳ ULV, EWS ουὐσὴς αἀναγχη YE- 45 

Mv veory εἶναι χαὶ φϑοράν, ἐπάγει, ὅτι, ef ταῦτα, ἀνάγχη χαὶ ἄλλην χίνησιν 
ἋἊ ΄ Ἅ 7 \ \ \ ~ [4 ΄ / 

var ἢ μίαν | ἣ πλείους" xata γὰρ τὴν τῶν ϑείων σωμάτων χίνησιν 180» 

χαὶ ποιὰν πρὸς τὰ ἐν γενέσει σχέσιν ἢ τούτων εἰς ἄλληλα μεταβολὴ γίνε- 

ται, χαὶ εἴπερ ἦν μία ἣ χίνησις, ὁμοία ἣν ἀεὶ τῶν ἐνθάδε χατάστασις 
ἕν Mee ἂν ἦν χαὶ ἁπλοῦν τὸ asl τοῖς τῇδε ἐγγινόμενον πάϑος. ἵνα yap 6 

- 
ι τὰς ἀφανεῖς τῶν οὐρανίων εἰς τὰ τῇδε παραλίπω ποιήσεις, αἵ τοῦ ἡλίου 

χαὶ τῆς σελήνης at οὕτως ἐναργῶς τρέπουσαι τὰ ὑπὸ σελήνην ἀεὶ ἂν αἱ 

αὐταὶ ἦσαν. μιᾶς γὰρ οὔσης τῆς (τῆς) ἀπλανοῦς χινήσεως χαὶ τοῦ ἡλίου 
~ ~ 5 ΄ 

χαὶ τῆς σελήνης ἐν τῇ ἀπλανεῖ πεπηγότων χαὶ σὺν ἐχείνῃ χινουμένων 10 
ν 

οὔτε χειμῶνος χαὶ ϑέρους χαὶ τῶν μεταξὺ τροπῶν ἣν ἂν διαφορὰ οὔτε 
Ἁ er 5 ~ CAF ‘ 

iy αὐτὴν ὁδὸν ἀεὶ τοῦ ee μετὰ τῇ 

ἀεὶ ϑερινὴ ἂν iv 
vay τῆς xa? ἡμέραν eee τ 

ἀπλανοῦς διιόντος: εἰ γὰρ ἐν Καρχίνῳ ἔτυχε πεπηγώς, ἁ 
Ὁ Ξ ae, = > ε»-" το > ἊΣ be Z aN ΕΞ = 5 ἐ' 

ἢ χατάστασις παρ᾽ ἡμῖν, εἰ δὲ ἐν Δἰγοχέρωτι, ἀεὶ χειμερινή, χαὶ οὐχ ἂν 1 
ἘΣ \ 4 
Ty γένεσις χαὶ φϑορά, ἀλλ ὁ , 

τις τὸν ἥλιον αὐτὸν xa αὑτὸν ἐπὶ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων χινούμενον 

ὑποτίϑοιτο χαὶ τὴν σελήνην ἐπὶ λοξοῦ πρὸς τὸν ζῳδιαχὸν χύχλον, Ἢ so 

Ε 
δῶν > le ¢ > 7 

DOE διάφοροι τῆς σελήνης φωτισμο!. εἰ dE 

ἀπὸ Κριοῦ ἐπὶ Ταῦρον xat ἀπὸ Ταύρου ἐπὶ Διδύμους μεταβαίνοντες φαί- 20 
- vy ΄ vo νονται, πρῶτον μὲν πλειόνων ἔδει χινήσεων, ὡς εἶπεν ᾿Αριστοτέλης, ἔπειτα 

ὃὲ χαὶ ἀνάπαλιν γινομένων. 
id 

Kal περὶ τούτου δὲ ἐν τοῖς ἑξῆς ἐρεῖν ἐπαγγέλλεται σαφέστερον" νῦν 

1 δὲ (alt.)] δ᾽ ¢ 2 χαὶ om. Fe αὕτη OM. ¢ 4 ὑπὸ] ὑπὸ tod Fe ὃ ἀλλὰ Fe 

6 χινουμένῳ scripsi: χινουμένων AF: χινουμένου Kbe 11 εἶναι xata c 12 εἶναι 

om. 

ry 
GEL 

o7 
Ψ 

6 13 δὲ (alt.)] c 16 post ἀΐδια del. ὄντα A 21 ἦν (alt.)] ἂν ἦν C 

AF: ἀεὶ ἡ Ce 23 ποιήσεις A: e corr. Εἰ: ἐνεργείας Ke 25 τῆς ἀπλανοῦς 

Seripsi: ἀπλανοῦς AFb: ἀπλανοῦς τῆς ὁ 32 διὰ μέσων] μέσου Fe ὃ ὑπό- 

ϑοιτο Fe 94 ἐπὶ (pr.)] πρὸς Fe ὃ0 εἶπεν ὁ Fe 36 γενομένων c 
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δὲ τοσοῦτόν ἐστι. φησί, δῆλον, διὰ τίνα αἰτίαν πλείω τὰ ἐγχύχλιαά 1800 
ye ἐστι σώματα, ὅπερ προὐβαλόμεϑα ζητῆσαι" χαὶ συντόμως χάτωϑεν χαὶ 90 

ἀπὸ τῶν ἑπομένων ἀναβαίνων ἐπὶ τὰ ἡγούμενα συντίϑησιν ἀναλυτιχῶς τὰ 

τῆς ἀποδείξεως λήμματα" πλείω γάρ ἐστι τὰ ἐγχύχλια χαὶ ἀνάπαλιν χινού- 

σι μενα, διότι ἀνάγχη γένεσιν εἶναι" γένεσιν δέ, εἴπερ ἀνάγχη πῦρ εἶναι 
γ᾽ Vv ~ \ ~ , 

ἐναντίωσιν πρὸς ἀέρα χαὶ ὕδωρ ἔχον xat διὰ τοῦτο χαὶ ἐχεῖνα συνεισάγον" 30 

ὩΣ δὲ χαὶ τὰ ἄλλα ἀγοηκαῖον rin εἴπερ καὶ γῆν" ταύτην ὃὲ ἀνάγχη 

εἶναι, ὅτι Bie) μένειν τι ἀεί: τοῦτο δέ, εἴπερ χαὶ χινεῖσϑαί τι 
>) 

δεῖ ἀεί. αὐτὸς μὲν οὖν συντόμως συνεῖλε τὸ τελευταῖον, τὸ δὲ ἐφεξῆς 
10 δοχεῖ εἶναι, ὅτι ἀνάγχη τι μένειν ἐν τῷ μέσῳ. εἴπερ ἀνάγχη κύχλῳ τι 3d 

χινεῖσϑαι, τοῦτο δὲ ἀνάγχη. εἰ ἀεί τι χινεῖσϑαι ἀνάγκη" μόνη γὰρ ἀίδιος 
/ 6 [2 Ἁ ζ- / ) \ >\ > , / 

χίνησις WS μόνη συνεχὴς ἣ χυχλοφορίας. αὐτὸς GE ἀνάγχη μένειν τι 
, 

ἀεί φησιν, εἴπερ χαὶ χινεῖσϑαί τι δεῖ ἀεί, χαϑολιχώτερον ποιησάμενος 
τὸν λόγον: ὡς γὰρ ἔδειξεν ἐν τοῖς Περὶ χινήσεως, πᾶσα χίνησις περί τι 40 

15 μένον γίνεται χαὶ οὐ μόνη ἣ χυχλοφορία. τοῦ δὲ εἶναί τι τὸ ἀεὶ χινού- 
μενον Ἢ: apes ἐν μὲν τῇ Φυσιχῇ ἀχροάσει ἔλαβεν ἀπὸ τοῦ δεῖν ἀεὶ 

CAEN εἶναι, εἴπερ μήτε χρόνου μήτε χινήσεως ἔστιν ἀρχὴν λαβεῖν: εἰ 

δὲ ἀεὶ δεῖ χίνησιν εἶναι, χαὶ τὸ χινούμενον δεῖ ἀεὶ εἶναι: ἢ γὰρ χίνησις 45 
. 

ἐν τῷ χινουμένῳ, ὡς ἔδειξεν ἐν I τῆς Φυσιχῆς ἀχροάσεως: χαὶ ἦν οὗτος 
ec , ~ ~ SN, ,ὔ > a - \ ~ ΄ ΡῚ ) 

20 ὃ τρόπος τῆς τοῦ ἀιδίου σώματος ἀποδείξεως | and τῆς ae ς ethyu- 1512 0 

μένος οἰχεῖος τοῖς περὶ χινήσεως λόγοις. νῦν δὲ περὶ τοῦ οὐρανίου χαὶ 

Yetov σώματος διαλεγόμενος ἀπὸ τούτου τὴν ἀπόδειξιν ἫΝ ἐν λέγων, 

ὅτι ἀνάγχη τὸ ϑεῖον σῶμα ἀιδίως χινεῖσϑα!, εἴπερ ἀΐδιον ζωὴν ζῇ τοῦτο 
δὲ ἀνάγχη, εἴπερ ἀϑάνατον αὐτὸ ἀνάγκη εἶναι: τοῦτο δὲ ἀνάγχη, εἴπερ 5 

> 
Lo σι 

> , ΄ Ἂ ty i“ , [4 , Q NX ‘ 

ἀνάγχη τῷ ϑείῳ σώματι τὸ εἶναι ϑείῳ σώματι ὑπάρχειν διὰ τὴν xat 
Ἃ 

ἐνέργειαν ἀϑανασίαν. ὥστε, χἂν συνθεῖναι πάλιν βούλει τὸν λόγον, ἐρε 
ὃ οὐρανὸς ϑεῖον σῶμα ἐστι" τὸ ϑεῖον σῶμα nat ἐνέργειαν ἀϑανατόν ἐ 
τὸ xat ἐνέργειαν ἀϑάνατον ζωὴν ἀΐδιον ἔχει" τὸ ζωὴν ἀΐδιον ἔχον σῶμα 10 

χίνησιν ἀίδιον ἔχει" τὸ ἀιδίως χινούμενον χυχλοφορεῖσϑαι ἀνάγχη" χυχλο- 

30 φορουμένου δὲ ὄντος ἀνάγχη υὑέσον τι εἶναι σῶμα μένον χατὰ φύσιν ἐν 
τῷ μέσῳ, οὗ τὰ μέρη ἐπὶ τὸ μέσον φέρεται χατὰ φύσιν βαρέα ὄντα χαὶ 
Ψυχρά, τοιοῦτον ὃὲ ἣ γ᾽ γῆς δὲ οὔσης ἀνάγχη χαὶ πῦρ εἶναι χαὶ τὰ 1 

μεταξὺ ἐναντίως διαχείμενα ἀλλήλοις: τούτων δὲ ὄντων ἀνάγχη “al γένε- 

σιν εἶναι χαὶ φϑοράν: γενέσεως δὲ χαὶ φϑορᾶς οὔσης ἀνάγχη πλείονας 

35 εἶναι τὰς οὐρανίας χινήσεις καὶ ἀνάπαλιν. γινομένας. ταύτην δὲ δηλονότι 
τὴν ἀνάγκην ὡς ἐκ τεχμηρίου συνάγομεν: αἴτιαι γὰρ at τοῦ οὐρανοῦ 20 

1 τίν" ς ἐγχύκλι᾽ c 5 δέ om. c 10 κύχλῳ τι A: τι χύχλῳ Fhe 
11 ἀνάγχη κινεῖσϑαι Fe 14 τοῖς A: τῇ F: Ubris de incessu animalium Ὁ 

Περὶ xwvfsews] se. ζῴων, cap. 1 15 μόνη] μόνον Fe 10 Φυσιχῇ] 

ἼΗΙ 1 sq. 19 ἔδειξεν] Ill ὃ I’ om. Fe τῇ Φυσικῇ ἀκροάσει 

Fe 26 βούλῃ Ke 27 πὸ xat” Fe ἐστιν om. F 34 φοράν A: 

corr. A? φορᾶς A: corr. A* 39 οὐρανίους Fe 30. 36 τὴν ἀνάγχην 

δῆλον ὅτι Fe 

265 
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χινήσεις τῆς paces χαὶ τῆς φϑορᾶς, ταῦτα GE ἐχείνων τεχμήρια" χαὶ 1815 

τὰ ἄλλα δὲ χατὰ τὸν λόγον συμπεράσματα τὰ μὲν ὡς ἐξ αἰτίων συνῆχται; 
ὰ | S\ ¢ 

th OF ὡς 

te Εἴη 

χ τεχμηρίων. 
δὲ ἄν, φησὶν 6 ᾿Αλέξανδρος, διὰ τούτων 6 ᾿Αριστοτέλης χαὶ περὶ 

ὃ τοῦ τὰ ἐνταῦϑα προνοεῖσϑαι εἰρηχώς" οὕτω γάρ, φησίν, ἕπεται τῇ τῶν 2% 
ϑεῶν οὐχ ἁπλῇ χινήσει χαὶ ἣ τῶν στοιχείων εἰς ἄλληλα μεταβολὴ χαὶ ἢ 

τῶν ζῴων γένεσις. ἐζήτησα δέ, φησὶν 6 stared εἰ ὄντων τῶν τεσ- 
΄ ΄ rie Ὁ ΄ > Ω.1 ε , 

σάρων στοιχείων xad? ὑπόϑεσιν ἀναιρεϑείη ἢ ποιχίλη τ ῦ tet ώματος 
, ’ ~ \ \ > \ Se 

χίνησις, πότερον ταῦτα pee εἰς ἄλληλα 7] οὔ. χαὶ yap ef μὲν μὴ 30 

10 υεταβάλλει, ἀΐδια ἔσται, ὅπερ ἀδύνατον: χαὶ μέντοι εἰ ἀίδιος ἢ γῆ, οὐδὲν 

ἔδει τῆς ποικίλης ἐχείνων κινήσεως, U ye Ἰίνεται διὰ τὸ δεῖν ἀεὶ γῆν f 
εἶναι: εἰ G& μεταβάλλει εἰς ἄλληλα" uae γάρ ἐστι τῇ ἑαυτῶν φύσει, 

χαὶ ἣ we rafal} τοῖς φϑειρομένοις εἰς τὰ ἐναντία, ταῦτα δέ ἐστιν τὰ ἐναν- 8 

δῖα" τὶ Bere ἔδει τῆς tod ϑείου σώματος ποιχίλης χινήσεως πρὸς τὴν 
15 τούτων γένεσιν χαὶ φϑοράν;᾽ ταῦτα τοίνυν ἀπορήσας αὐταῖς λέξεσι λύει 

λέγων “ἢ οὔτε τοῦ φϑείρεσϑαι αὐτὰ οὔτε τοῦ εἰς ἄλληλα μεταβάλλειν ἢ 
ἐχείνων χίνησίς ἐστιν αἰτία, ἀλλὰ τοῦ τεταγμένως" ἐχ τούτου γὰρ τὸ καὶ 40 

πάντα ἀεὶ χατ᾽ εἶδος σώζεσϑαι, ἐπεὶ ὅσον γε ἐπὶ τῇ οἰκείᾳ φύσει: αὐτῶν 
οὐδὲν ἐκώλυεν ἂν εἰς ἕν ποτε πάντα μεταβάλλειν, ὡς λέγουσιν ot τὴν 

20 ἐχπύρωσιν γίνεσϑαι λέγοντες, καὶ πάλιν Ex τοῦ ἑνὸς se ἄλλο. οὐ γὰρ 
συνυπάρχειν ἀναγκαῖον τὰ ἐναντία ὥσπερ τὰ πρός τι, οὐδὲ τοῦτο ἐδείχϑη, 45 

ἀλλὰ φύσει εἶναι" δύναται ὃὲ φύσει ὄντα χαὶ παρὰ μέρος εἶναι" τούτου δὲ 
Ἱενομένου ἐνεδέχετο ἄν | ποτε μὴ εἶναι ὯΝ εἰς map ἂν οὕτως τύχῃ; 181» 
πάντων ago uy οὔσης 6& γῆς οὐδ᾽ ἂν ἧ ἐν χύχλῳ φορὰ ἦν. 

25 τοῦ οὖν ἀεὶ τὰ αὐτὰ διαμένειν taker χαὶ χατὰ τὰ μέτρα με θην νους εἰς 

ἄλληλα τούτου αἰτία ἢ ποιχίλη χίνησις τοῦ ὕϑείου πώμαῦαει ἕπεται δὲ τῇ 5 

εὐτάχτῳ τῶν ἐνθάδε μεταβολῇ χαὶ εὐχρασίᾳ τῶν ζῴων ὕπαρξις." ταῦτα 
χαὶ ἐν τῷ λύειν τὴν ζήτησιν αὐτοῖς τοῖς ῥήμασιν εἰπόντος τοῦ ᾿Αλεξάνδρου 

ἐγὼ περὶ τὰς τοιαύτας ζητήσεις, εἰ χρὴ τἀληϑὲς εἰπεῖν, λευχή τίς εἰμι 

80 στάϑμη χατὰ τὴν παροιμίαν. τὸ γὰρ ἀνελόντα τὰ χυρίως αἴτια ζητεῖν τὰ 10 
τοῖς ἀποτελέσμασιν ὑπάρχοντα παιζόντων μᾶλλον 7 σπουδαζόντων μοι 
> ~ “ ΄ 5 ~ / ‘ 

δοχεῖ τὸ ἔργον, ws εἴ τις ἀνελὼν τῷ λόγῳ τὴν πηγὴν περὶ τοῦ ποταμοῦ 

τοῦ ἐξ αὐτῆς πυνϑάνοιτο φυλάττων αὐτόν, πότερον ῥεῖ ὃ ποταμὸς ἀναιρε- 
ϑείσης τῆς πηγῆς ἣ οὔ, καὶ εἰ μὲν μὴ pet, αὐτοῦ εἶναι: λέγων παν; τὸ 

τ ἜΣ, > ei~ ὯΝ δ᾽ιΟ ~ 
35 τὸν μὴ ῥέοντα, εἰ δὲ ῥεῖ, ἐπάγων, ὅτι μηδὲν δεῖται τῆς πηγῆς ὁ ποταμὸς 

πρὸς τὸ εἶναι. χαίτοι πρόχειρον εἰπεῖν, ὅτι ἢ ἐξ ἀρχῆς ὑπόϑεσις ἄτοπος 

τὸ μένοντος τοῦ ποταμοῦ τὴν πηγὴν ἀναιρεϑῆναι" τούτου GE ἀτοπώτερον 

1 χαὶ τῆς] καὶ ὁ 4 δ᾽ ὁ διὰ] περὶ c 4. 5 περὶ τοῦ] διὰ τὸ ὁ 7 ἐζή- 
τησα A: ἐζήτησε Fbe 9 μὲν οἵη. ὁ 13 ἐστι Fe 15 αὐταῖς] αὐταῖς 

ταῖς ὁ 16 post αὐτὰ del. ἢ A τοῦ F: ta A 17 ἐστιν αἰτία Ὁ: ἐναντία A: 

αἰτία Fe 19 ἐκώλυσεν Fe 20 γίνεσϑαι A: γενέσϑαι F: γενήσεσθαι be 

22 τούτου Fb: tod A 23 γινομένου Ke οὕτω Fe 25 τοῦ Ε: τῇ A τὰ om. 

Ke 27 τῶν] ἡ τῶν Fe 34 λέγειν Fe 
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τὸ μένειν τὰ τέσσαρα στοιχεῖα τῆς τοῦ οὐρανοῦ χινήσεως ἀναιρουμένης, 181» 
Coed, ee Ming his moe » ape X * Naya ΩΣ Ρ \ c ζή a paul ‘ Pe.) ° bo’ ἧς γίνεται. ἔστιν μὲν οὖν διὰ ταῦτα xal ἣ ζήτησις χατὰ τὴν ἐμὴν 2 

΄ ΓΑ A ce λύ Ὁ SX ae [κ᾿ “ἀξ =~ = 5 Δ . ~ \ ‘ 

δόξαν παρέλχουσα, καὶ ἣ λύσις δὲ τῆς ζητήσεως ἀπάδειν wor δοχεῖ τὸ μὴ 

εἶναι τῆς τῶν στοιχείων μεταβολῆς αἰτίας τὰς οὐρανίας περιφοράς. τίς 
yap ἀγνοεῖ, ὅτι πλησιάζων μὲν τῷ κατὰ χορυφὴν ἡμῶν ὁ ἥλιος ϑερμαίνει 8 

\ st e aw \ \ . \ 2F “4 \ A \ \ / " 

τε τὰ περὶ ἥμᾶς χαὶ τὰ ὑγρὰ ἐξατμίζει χαὶ ἀέρος χαὶ πυρὸς γένεσιν ἐξ 
ΠῚ i ‘ 

ὕδατος ποιεῖ, ἀφιστάμενος δὲ τὰ λεπτυνθϑέντα συγχρίνει πάλιν xal ὕδατος ’ \ td ' 
> τ > Vv ~ iz ΄ 

γένεσιν ἀπεργάζεται; ἀλλ᾽ ἔστω μὲν χαὶ τοῦ τάξει χαὶ μέτροις ὡρισωένοις 

μεταβάλλειν αἴτια ἐχεῖνα, πρὸ τούτου δὲ χαὶ αὐτοῦ τοῦ μεταβάλλειν ὅλως 30 
Id4 

10 χαὶ τοῦ εἶναι ἐχ τῆς υεταβολῆς γινόμενα οὐδὲν ἄλλο ἢ τὴν οὐρανίαν xt Py | 1 t | ἢ i 
>] / / SX \ eh ee | 2 aed > > / S ΄ 4 

νησιν OLTLATEOV. τουτῷ OF χαι ALTOS Ahé€avopoc ETEOTY/GE OSUTEDAY λύσιν 

¢ > \ 

τῆς ζητήσεως ἐπάγων τοιαύτην “el γὰρ πᾶν τὸ γινόμενον. φησίν. οὐ μόνον | Ucn \ j \ ϊ ried | ‘ 
Vv lA > ‘ \ ¢ , 5 \ “» ἘΣ ΄ oh ‘ a ¢ \ ω 

) ς  κἰγὺς .) LO ες ὃ ς WOVvO αλλα χα πὸ ἔχ τινος γίνεται ἀλλὰ χαὶ ὑπό τινος" οὐ γὰρ ἐξ ὕλης μόνον ἀλλὰ χαὶ ὑπὸ 3d 

ποιοῦντος αἰτίου: οὐχ αὐτάρχη τὰ στοιχεῖα μόνα πρὸς τὴν εἰς ἄλληλα με- 

ταβολὴν χαὶ γένεσιν ἐξ ἀλλήλων: δεῖ γὰρ τοῦ μεταβάλλοντος αὐτά: αὐτὰ 
\ o , ΚΣ Ὗς \ a »? , ~ a7 5 ~ ~ 

IS 9) cus γε 9) . 5 5 ζς ξ c/a s yap ὕλης λόγον ἐπέχει πρὸς ἄλληλα.᾿ χαῖτοι τοιαῦτα εἰδότα ἐχρῆν τῆς 

ζητήσεως εὐθὺς τὴν ὑπόϑεσιν μέμψασϑαι, ὅτι εἶναι τὰ τέσσαρα στοιχεῖα 40 it τὐξι γὴν ’ I L 
(« ᾿ς μ ΄ wv a“ 3/N ~ 5 / a 5 

ὑπέϑετο ἣ μεταβάλλοντα εἰς ἄλληλα 7 ἀΐδια τῆς οὐρανίας χινήσεως avat- 

évys. πῶς δὲ καὶ τοῦτο λέγει, ὅτι οὐχ ἃ ἴον τὰ ἐναντία συνυπ- ουμένης. πῶς δὲ χαὶ τοῦτο λέγει, ὅτι οὐκ ἀναγχαῖον ἐναντία συ) 
7 

20 ἄρχειν, ἀλλὰ δύναται χαὶ παρὰ μέρος εἶναι, ὡς ἐνδέχεσϑαί ποτε μὴ 

τῷ σι 

> ~ > ~ ” -“ ΄ , \ ΄ > 2 εἶναι γὴν εἰς πῦρ, ἂν οὕτω τύχῃ; πάντων μεταβαλλόντων χαὶ πάλιν Ex 45 
τούτου εἰς ἄλλο; χαὶ γὰρ πρῶτον μέν, εἰ ἐνδέχεται, xat | γένοιτο ἂν ἐν 182. 
τῷ ἀπείρῳ χρόνῳ τὸ ἐνδεχόμενον ἀεὶ ὄντων αὐτῶν: ἔπειτα, εἰ τὸ μετα- 

βάλλον οὐ μόνον ἐξ ἐναντίου μεταβάλλει, ἀλλὰ χαὶ ὑπὸ ἐναντίου. εἰς ὃ 

χαὶ γίνεται ἣ μεταβολή, μηδενὸς ἄλλου ὄντος πλὴν πυρὸς τί ἔσται τὸ με- 
or 

ρ 
ταβάλλον αὐτό, ὥστε ἄλλο τι ἐξ ἐχείνου γενέσϑαι;: ἀλλὰ ταῦτα χαὶ πλέον 
> ~ ’ὔ ~ ) P/lYS ~ > ~ 5 4 5 / 

ἐμοῦ γινώσχοντος tod ᾿Αλεξάνδρου τῶν ἐφεξῆς ἀντιληπτέον ἐμοί. 

\ > Ἁ “4 

ιν τὸν οὐρανῶν cws 10 p. 286010 Σχῆμα δὲ a 

΄ 30 Μετὰ τὸν περὶ τῆς οὐσίας τοῦ οὐρανίου σώματος λόγον. ὃν ἐν τῷ 15 

38 

res BLOG Cee ed ie nay ete en eel ae ae οὖς πρώτῳ βιβλίῳ συνεπεράνατο, δείξας ἐν τῷ προχειμένῳ, ὅτι χατὰ φύσιν 
ἐστὶν τῷ οὐρανῷ ἣ χύχλῳ χίνησις χαὶ οὐ Bia, καὶ ἐφεξῆς περὶ τῶν τοπι- 

\ 5S 

χῶν σχέσεων ζητήσας, ὧν πρώτην THY τοῦ δεξιοῦ χαὶ ἀριστεροῦ ἀπὸ τῆς 
ἀρχῆς τῆς κινήσεως εὑρὼν ἀπὸ ταύτης τὰς λοιπὰς συνελογίσατο, εἶτα τῆς 30 

ἀντιχινήσεως τὴν αἰτίαν εὑρὼν μετὰ τὰ περὶ τῆς χινήσεως σχέμματα ἐναρ- 

1 

2 
4 
τὴ 

ἔστι Fe χαὶ om. Fe 2.3 xata τὴν ἐμὴν δόξαν ἡ ζήτησις Fe 

οὐρανίους Fe 5 κατὰ] χατὰ thy Fe 10 τῆς om. Fe 10. 11 αἰτιατέον ἣ 
ς τ ul 

ν οὐρανίαν χίνησιν Fe 10 ἐπέχει] ἔχει Fe τοιαῦτα A: ταῦτα Fe: hoe b 

20 ποτε] μὲν ποτὲ Fe 23 ef Fb: εἰς A 24. 25 ὃ καὶ] ὃ Fe 26 αὐτό] νῦν 
) Fe γίνεσϑαι Fe 28 ὃ᾽ ς 29 σφαίραις Ε΄: συμφοραῖς A 90 οὐ- 

ρανίου σώματος) οὐρανοῦ ec 32 ἐστὶ Fe 



—— 
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γεστέρας οὔσης περὶ τοῦ σχήματος λοιπὸν τοῦ οὐρανίου ζητεῖ χαὶ σαφῶς 1820 

χαὶ ἀχριβῶς χαὶ τεταγμένως διὰ πλειόνων ἐπιχειρημάτων, ὅτι σφαιροειδές 
ἐστιν, ἀποδείχνυσι. χαὶ τό ye πρῶτον τῶν ἐπιχειρημάτων ἐπὶ ἀξιώματι 30 

πρόεισι τῷ λέγοντι. τὸ πρῶτον φύσει τῶν σχημάτων τοῦ 1 es gi φύσει 

5 τῶν σωμάτων ἐστί" χαὶ ὅτι πρῶτον φύσει τῶν σωμάτων τὸ οὐράνιόν ἐστι. 

ταῦτα οὖν ἐναργῆ λαβὼν συνάγει τὸν λόγον οὕτω: τὸ σφαιριχὸν σχῆμα 

πρῶτον τῶν σχημάτων ἐστί" τὸ of gis τῶν σχημάτων τοῦ πρώτου σώματός 30 

ἐστι, τουτέστι τοῦ οὐρανίου. ὅτι ὃὲ πρῶτον τῶν σχημάτων ἐστὶ τὸ σφαιριχόν, 
- 

i) © ἔχνυσι χαϑόλου περὶ τῶν σχημάτων διορισάμενος, ποῖόν ἐστι πρῶτον χαὶ 
ἐπίπεδα σχήματα εἴς τε τὰ 80 

> 2 ‘> ed ~ > Η͂ > \ 
10 ἐν ἐπιπέδοις χαὶ ἐν στερεοῖς. διελὼν οὖν τὰ 
βοῶ α σχήματα χαὶ εἰς τὰ περι Ερύγραμ! μα δείχνυσιν, ὅτι τὸ χυρίως 

‘ 

περιφερόγραμμον ὃ χύχλος χαὶ ἁπλούστερός ἐστιν χαὶ τελειότερος τῶν εὐϑυ- 
σ Χ ~ 

{pcuwy eee χαὶ ὅτι μὲν ἁπλούστερός ἐστι, Getuvvory ex τῶν 

δρισμῶν: εἰ yap χύχλος μέν ἐστι τρις ἐπίπεδον ὑπὸ μιᾶς γραμμῆς πε- 40 

ριεχόμενον. τῶν δὲ εὐϑυγράμμων τὸ ἁπλούστατον τὸ τρίγωνον ὑπὸ τριῶν 
pk 15 cS 

εὐθειῶν περιέχεται γραμμῶν, ἐν Exdotw δὲ γένει τὸ Ev τῶν πολλῶν 
> \ si ia ~ , » eh, © / » > ~ 

ἁπλούστερόν ἐστι, τὸ δὲ ἁπλοῦν. πρότερον ἀεὶ τοῦ συνϑέτου, εἴπερ Ex τῶν 

πιπέδων ὁ χύχλος. 45 ἘΣ ἁπλῶν τὰ σύνθετα συνέστηχε, πρῶτον ἂν εἴη τῶν Ων 

ἀλλὰ μὴν χαὶ τέλειον τῶν ἐπιπέδων σχημάτων 6 χύχλος ἐστίν, εἴπερ | 
΄ > Ἂν b) ~ ~ ~ Cea 

20 τέλειόν ἐστιν, οὗ υηδὲν ἔστι λαβεῖν ἔξω τῶν αὐτοῦ μερῶν, w δὲ 1820 

δύναται οἰχείως προστεϑῆναι, ὡς διώρισται πρότερον, τοῦτο οὐ τέλειον, 
᾿ > Bri BN \ 5. δὲ rc C ἊΝ ΄ ΄, 

ἡ υὲν εὐϑείᾳ δυνατὸν ἀεὶ προστίϑεσθαι, τῇ δὲ τὸν χύχλον περιεχούσῃ 

ἦν, περιέχετα! O& τὰ μὲν εὐθύγραμμα ὑπὸ τῶν οὐδέποτε 5 

τελείων εὐθειῶν, ὁ ὃὲ χύχλος ὑπὸ τῆς ἀεὶ τελείας περ 
4 Q~ σ 

τε ριφερείας: δῆλον, ὅτι 

25 τέλειον τῶν ἐπιπέδων σχημάτων 6 χύχλος ἐστί. τὸ GE τέλειον πανταχοῦ 
τοῦ ἀτελοῦς πρότερόν ἐστι τῇ τ εἴπερ τὰ ἀτελῇ ἐκ τῶν τελείων με- 

ταλαγχάνει τελειότητος: χαὶ χατὰ τοῦτο ἄρα ὃ χύχλος τῶν εὐϑυγρ Ἱράμμων 10 

σχημάτων πρότερος. οὐ μόνον GE χατὰ τὴν οὐσίαν, ιν χαὶ τῇ χρόνῳ 
5 ~ ~ ~ 

πρότερόν ἐστι τὸ τέλειον τοῦ ἀτελοῦς" ὅταν μὲν γὰρ Ext τοῦ αὐτοῦ ληφὕῇ 

80 ἄμφω, ὡς ἐπὶ τῶν ἐν γενέσει, τὸ ἀτελὲς τοῦ τελείου πρότερόν ἐστι τῷ 
, τ» - χρόνῳ: πρότερον γὰρ σπέρμα Ἢ Bees χαὶ τοῦτο TOD pe aes a χρύνῳ᾽ 15 

ἀλλὰ προηγεῖται τῷ χρόνῳ τοῦ σπέρματος ὃ σπερμαίνων χαὶ τῶν γινομέ- 
« 

2 ὅτι Ὁ: δείχνυσιν ὅτι A: δείχνυσιν ὅτι δὴ Fe 3 ἐστι Fe ἀποδείχνυσι A: osten- 

dens b: om. Fe 4 τὸ AFb: ὅτι τὸ ο 6 οὕτως ec 7 σώματός] τῶν σωμά- 

τῶν ὁ 8 post ἐστι (pr.) add. τὸ πρῶτον ἄρα τον σχημάτων τοῦ πρώτου σώματός 

ἐστι ὁ 9 χαὶ om. Fe 12 xat (pr.)] ἐστὶ καὶ Fe(b), sed ἐστὶ punctis 

suppositis del. F ἐστι Fe 15 ὑπὸ] ἐστιν ὃ ὑπὸ Fe 11 πρότερον b: πρῶ- 

τον AF 18 ὁ] σχημάτων 6 Fe 19 τέλειον Ab: τέλος F: τέλειος Kc 

) \ ih , 12S ~ ΠῚ 9 v yv O.~ Ἂ ἐστίν om. Fe 20 τέλειόν A: τέλ FF: τέλειος Καὶ ἔστιν ἔξω λαβεῖν Fbe 

ᾧ δὲ] ὃ Fe 21 προστεϑῆναι F: προστεϑεῖναι A τοῦτο οὐ] τὸ Fe 24 δῆλον 

AFb; fort. δῆλον οὖν 28 πρότερον Fe 30 πρότερόν Ὁ: πρῶτον AF 

Ὁ] πρότερον b: πρῶτον AF éugpbvov scripsi: ἔμβρυον AF: 7 ἔμβρυον Ke 

32 ὃ σπερμαίνων)] τὸ σπερμαῖνον Fe 
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¢ , le \ \ +/> > ~ v ‘> > ,.~ 2) 

γων ἕχάστου τό τε γενητὸν χαὶ TO ἀΐδιον αὐτοῦ αἴτιον τέλεια ἀτελοῦς. 182» 

ὥσπερ δὲ ἐν τοῖς 
5 fs id ~ 5 é ss led 

ἐπιπέδοις ἁπλοῦς τέ ἐστιν ὃ χύχλος χαὶ τέλειος. οὕτως 

ἐν τοῖς στερεοῖς ἢ σφαῖρα χαὶ διὰ τὰς αὐτὰς αἰτίας: χαὶ yap xat 7 

σφαῖρα ἐν τοῖς στερεοῖς ὑπὸ μιᾶς ἐπιφανείας περιέχεται τῶν εὐϑυγράμμων 
XN ~ , ¢ ΄ 5 ma 

5 στερεῶν σχημάτων ὑπὸ πλειόνων ἐπιφανειῶν περιεχομένων, χαὶ ἢ TEpt- 
~ 5 la ΄ Ὗ ‘ 

ἔχουσα τὴν σφαῖραν ἐπιφάνεια μόνη τέλειός ἐστιν ὡς ἀνεπίδεχτος προσ- 

ϑήχης olxetass ὡς ἄρα ὃ χύχλος ἐν τοῖς ἐπιπέδοις, οὕτως ἢ 

σφαῖρα ἐν τοῖς στερεοῖς" πρώτη ἄρα ἢ σφαῖρα τῶν στερεῶν σχημά- 

των “aT οὐσίαν χαὶ εἰχύτως τῷ πρώτῳ χατ᾽ οὐσίαν τῶν σωμάτων 

10 ἐφήρμοσεν. 
ψ a\ c ~ / ~ ~ ΄ 2) ‘ ΄ ~ \ , 

Ore δὲ ἁπλῇ μόνη τῶν στερεῶν σχημάτων ἐστὶν ἢ σφαῖρα, χαὶ tad- 

τὴν εἶχον περὶ αὐτῆς ἔννοιαν of φυσιχοί, δηλοῦσιν οἱ ἐξ ἐπιπέδων τὰ | | Td ’ | 

σώματα γεννῶντες χαὶ εἰς τὰ ἐπίπεδα διαιροῦντες αὐτά. οὗτοι γὰρ χαίτοι 

στοιχεῖα ual ἀρχὰς τῶν σωμάτων τὰ ἐπίπεδα λέγοντες μόνην ὅμως τῶν 
\ ‘ | ‘ 

~ S ~ ~ Vv ΄ 

15 στερεῶν οὐ διαιροῦσι τὴν σφαῖραν ὡς οὐχ ἔχουσαν πλείους ἐπιφανείας ἣ 
“ὦ Ἵ ΄ ~ 4 / ἌΡ Ξ 

τι σῶμα χαὶ ἢ σφαῖρα χαὶ μέρη ἔχει Ox, a uiav. τί οὖν; φαίη ἄν τις, οὐχ 
ταύτην λύων τὴν ἔνστασιν ὁ “Apt 

. > \ 

χαὶ δύναται διαιρεϑναι εἰς τὰ — Os. me) =) 

στοτέλης ἄλλην φησὶν εἶναι thy εἰς τὰ ἐπίπεδα διαίρεσιν χαὶ ἄλλην τὴν 
if sis τὰ μέρη" ἢ μὲν yap εἰς τὰ ἐπίπεδα ὡς εἰς ἁπλούστερα χαὶ στοιχε!ω- 

s/s \ »» ~ ὟΝ , >) \ 5» ,ὕ ὟΝ ) > 5 , 

90 δέστερα χαὶ ἄλλα τῷ εἴδει γίνεται: οὐ γὰρ εἰς σώματα, ἀλλ εἰς ἀσώματα" 

τὸ δὲ εἰς τὰ μέρη διαιρούμενον σῶμα εἰς σώματα διαιρεῖται τὴν αὐτὴν 
5 t ν - σ [τ᾿ c ~ > ig 4 A (τὶ Ν 5... aN 

οὐσίαν ἔχοντα τῷ ὅλῳ, ws ἢ σφαῖρα εἰς ἡμισφαίρια, χαὶ ἢ μὲν εἰς τὰ 

μέρη τοιαύτη διαίρεσις χαὶ τοῖς ἁπλοῖς ὑπάρχει, ἣ δὲ εἰς τὰ ἐπίπεδα 
~ > ~ ~ / > ¢ ) 

υόνοις τοῖς συνϑέτοις: διὸ τὸ μὴ διαιρεῖσϑαι τὴν σφαῖραν εἰς ἐπίπεδα ὑπ 
΄ a stywy τεχμήριον τοῦ ἁπλῆν νομίζεσϑαι αὐτήν. τῷ or (Ὁ - x 

20 

30 

40 

k \ »» Ὧι Ney e σ ~ ~ , > x Pa ΞΟ >). 

αἱ ἄλλως δὲ δείχνυσιν, ὅτι πρῶ τον τῶν σχημάτων ἐν μὲν τοῖς 18da 
‘ 

My τὶ a τὶ On 2 ots 6 χύχλος, ἐν δὲ τοῖς στερεοῖς ἣ σφαῖρα, ἀπὸ τῆς τῶν ἀριϑμῶν 
τ , > 1. τ οἱ ~ > ~ 4... ¢ \ ΄ τάξεως πάλιν. εἰ γὰρ πρότερον τὸ ἕν τοῖν δυοῖν, xat ἐστιν ὃ μὲν χύχλος 

a ~ ~ σ > 

τὸ ἕν ὑπὸ μιᾶς γραμμῆς περιεχόμενος, τὸ δὲ τρίγωνον, ὅπερ ἐστὶ 
~ > , ΄ > > ~ 

30 τῶν εὐϑυγράμμων σχημάτων τὸ ἁπλούστατον, χατὰ τὰ δύο δυσὶν ὀρϑαῖς 

ἴσας ἔχον τὰς ἐντὸς γωνίας, εἴη ἂν ὃ χύχλος πρῶτον’ εἰ δὲ τῷ τριγώνῳ 
ᾳ e “Ἃ ~ 5 τις τὸ ἕν ἀφορίσοι, ὁ χύχλος ἁπλούστερος ὧν τοῦ τριγώνου οὐχέτι ἂν εἴη 

- a ° ὅν Oy τὴ μαι: ' ane eto: \ ἰΑῚ "ΚΟΥ: > c / > a Ce 

σχημα" tov {a0 ξνος QUDGEY ἔστιν ἁπλούστερον. ει οὐν ὡς 

> a ° — ay πέδοις Gyfuacw ὃ χύχλος Zyet πρὸς τὰ εὐθύγραμμα. οὕτως 
Ἢ} | ΓῚ 

΄“ @ Ov 

t nmol 
νῷ 

’ 

ρεοῖς ἥ σφαῖρα, δῆλον, ὅτι πρώτη ἄν εἴη ἣ σφαῖρα. τὴν ὃὲ ἀναλογίαν Go or 
, 

ταύτην ὡς σαφῇ παρεὶς προσϑεῖναι τὸ συμπέρασμα τῆς ὅλης ἀποδείξεως 
ἐπήγαγε παρασυναπτιχῶς μετὰ τὴν ἀπόδειξιν. ἐπειδὴ γὰρ τὸ πρῶτον Ξ 

= 

/ 

- σχῆμα, τουτέστι τὸ σφαιριχόν, ὡς ἀποδέδειχται, τοῦ πρώτου σώματός 

1 γενητὸν] γεννητὸν AF: id quod genuit Ὁ: γεννῆσαν K*e τέλεια] ὡς τέλεια Fe 

10 

16 

ὃ xat ἡ] ἡ Fe 15 οὐχ AC: om. F: μὴ K*e 24, 25 εἰς ἐπίπεδα ὑπ᾽ ἐκείνων 

ACb: ὑπ᾽ ἐχείνων εἰς ἐπίπεδα Fe 28 πρότερον Ὁ: πρῶτον AF τοῖν] τῶν Fe 
a 
ὃ 

30 τῶν] τῶν ἐπιπέδων Fe 37 ἀπόδειξιν Ὁ: ἀπο A: ἀπόδοσιν Fe 
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ἐστιν’ ἀνάγχη yap εἶναι τὸ πρῶτον τοῦ πρώτου" πρῶτον δὲ σῶμα τὸ τῆς 1838 
ἀπλανοῦς, ὅπερ εἶπεν ἐν τῇ ἐσχάτῃ περιφορᾷ, τὸ ἄρα σφαιριχὸν 
σχῆμα τοῦ ἀπλανοῦς οὐρανίου σώματός ἐστι τοῦ τὴν χύχλῳ φορὰν περι- 

} 
Z ὯΝ ’ \ > \ eh ’ , ~ 4 - 

φερομένου. εἰ G2 πρότερον μὲν and τῆς χύχλῳ χινήσεως πρῶτον ἔδειξε 20 
- 5 τῇ φύσει τὸ οὐράνιον σῶμα: καὶ yap ὅτι ἀΐδιον, ἐχ τούτου ἔδειξε: νῦν δὲ 

ΓΔῚ ἀπὸ τοῦ πρῶτον εἶναι τῇ φύσει δείχνυσιν, ὅτι σφαιριχόν, μὴ νομιζέτω τι 

διάλληλον εἶναι τὴν dete: οὐ γὰρ ταὐτόν ἐστι τὸ χύχλῳ χινεῖσϑαι χαὶ τὸ 

σφαιριχὸν εἶναι: δύναται γάρ τι χαὶ σφαῖρα ὃν μὴ κχύχλῳ χινεῖσϑαι χαὶ 25 
χύχλῳ χινούμενον μὴ εἶναι σφαῖρα. δεῖξας δὲ τὸ τῆς ἀπλανοῦς σῶμα 

10 σφαιροειδὲς ὃν ὡς πρώτῳ σώματι πρώτου σχήματος τοῦ σφαιριχοῦ προσ- ; 

ἥχοντος δείχνυσιν ἀχολούϑως χαὶ τὰ περιεχόμενα On’ αὐτοῦ σώματα χαὶ 

ἁπτόμενα αὐτοῦ πανταχόϑεν τῆς χοίλης ἐπιφανείας τ την χαὶ αὐτὰ 80 

ὄντα: ἣ γὰρ χενὸν ἀνάγχη εἶναι μεταξύ, ὅπερ ἀδύνατον δέδειχται, 7, εἰ 
πάντα πλήρη; ἀνάγχη τὸ πανταχόϑεν ἁπτόμενον τῆς χοίλης ἐπιφανείας 

15 τοῦ σφαιριχοῦ σχήματος χαὶ αὐτὸ σφαιριχὸν εἶναι, χατὰ δὲ τὴν ἀχολουϑίαν 
\ D1 aN \ \ ‘ «ὦ ~ \ 2 , \ { ~ ΄σ leg -: τὴν αὐτὴν χαὶ μετὰ τὸ ϑεῖον σῶμα ta ἐν γενέσει χαὶ φϑορᾷ, ἅπερ ἅμα 3 

ἄντα ὡς ἕν πρὸς τὸ μέσον ἐχάλεσε, σφαιριχὰ εἶναι καὶ ταῦτα: τὰ γὰρ 
\ 

π 

ὑπὸ τοῦ σφαιροειδοῦς περιεχόμενα χαὶ ἁπτόμενα αὐτοῦ πανταχόϑεν ὡς 

υνηδὲν χενὸν ἀπολείπεσϑαι σφαιροειδῇ χαὶ αὐτὰ ἀνάγχη εἶναι, τὰ δὲ ὑπὸ 

20 σελήνην ἅπτεται τῆς σεληνιαχῇς σφαίρας. 40 

Καὶ ὅτι μὲν παντὸς ἅμα τοῦ ἐν γενέσει σώματος ὡς ἑνὸς τὸ σχῆμα 

σφαιριχόν ἐστιν, ἔδειξε νῦν" ὅτι δὲ καὶ ἑχάστου τῶν τεσσάρων τὸ οἰχεῖον 

σχῆμα σφαιριχόν ἐστιν, ὀλίγον προελϑὼν ἀποδείξει. οὐ γὰρ ἀνάγχη. εἰ 
τοῦ πυρὸς ἔξωϑεν ἐπιφάνεια σφαιρικὴ τῷ ἅπτεσϑαι τοιαύτης, χαὶ τὴν ἐν- 45 

τὸς ὁμοίαν εἶναι" τοῦτο γὰρ ἐπὶ τῶν χατὰ τὴν ἑαυτῶν οὐσίαν ἐχόντων τὸ τῷ σι 

σφαιριχὴν ἀναγχαῖόν ἐστι χαὶ οὐχ ἐπὶ τῶν ἄλλοις συντυπουμένων. 183d 

Μέχρι τούτων τὸ πρῶτον ἐπιχείρημα συνεπληρώϑη τὸ derxvdov, ὅτι 
- 

σφαιροειδὴς 6 οὐρανός, ἐκ τοῦ δεῖν τὸ πρῶτον τῶν σχημάτων τῷ πρώτῳ 
‘ 

τῶν σωμάτων ὑπάρχειν ὡς xat οὐσίαν αὐτῷ xal χατὰ φύσιν προσῆχον" 5 
80 εἰ δὲ οὗτος σφαιροειδής, χαὶ ὃ ὅλος κόσμος τοιοῦτος. χαλὸν δὲ ἄν εἴη χαὶ 

τῶν τῷ [Πλάτωνι περὶ τοῦ χοσμιχοῦ σχήματος ῥηϑέντων ἀχοῦσαι" “σχῆμα 
S\ Ya 3 ~ \ ΄ αἵ \ ΄ μι Ν 4 > Ὁ 

OF COWKEY αὐτῷ τὸ TPETOY χαὶ TO OLYYEVES* τῷ GE τὰ παντὰ EV ξαῦτι 

ἐριέχειν μέλλοντι ζῴῳ πρέπον ἂν εἴη σχῆμα τὸ περιειληφὸς ἐν ἑαυτῷ 10 

πάντα ὅσα σχήματα" διὸ χαὶ σφαιροειδὲς ἐκ μέσου πάντῃ πρὸς τελευτὰς 

35 ἴσον ἀπέχον χυχλοτερὲς αὐτὸ ἐτορνώσατο, πάντων τελειότατον δμοιότατόν 

1 γὰρ om. Fe 8 τι Ab: om. Fe σφαῖρα] σφαιριχὸν Fe ὃν b: τι ὃν AFe 
J σφαῖρα] σφαιριχόν Fe 12 πανταχόϑεν αὐτοῦ Fe χοίλης F: χοινῆς Ab 

15 σχήματος AFb: σώματος Ce 15. 16 thy ἀχολουϑίαν thy αὐτὴν A: thy αὐτὴν 

ἀχολουϑίαν Fe: illationem hanc Ὁ 16 peta Ab: ta peta CFe 20 ἅπτεσϑαι c 

23 ef A: εἰ ἡ Fe 24 τῷ] διὰ to Fe 26 οὐχ om. Fe 27 συνεπλήρωσε 

Fe 31 τῷ om. Fe δηϑέντων] Tim. 33 b ἀχοῦσαι) ἐπαχοῦσαι λόγων Fe 

ev 
o4 πάντῃ AF: πάντα A? τελευτὰς A: τὰς τελευτὰς Fe 35 ἐτορνωσατο F: ἐτορ- 
νεύσατο ¢ 
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τε αὐτὸ ἑαυτῷ σχημάτ των νομίσας μυρίῳ χαάλλιον ὅμοιον ἀνομοίου. τί 1δὃν 
ςς ΄ ~ 4 Ἂ 

τοίνυν διαφέρει τ Beene χαὶ ἐλ γον vic εἰπεῖν τοῦ ᾿᾿οἰχειότατόν τε τῇ οὐσίᾳ 15 

χαὶ τῇ φύσει"; εἴρηται ὃὲ χαί, ὅτι πάντων τελειότατον σχημάτων τὸ 
a v » ΄ ΄, 

σφαιριχόν ἐστιν. ἐφεξῆς δὲ χαὶ τὰ ἄλλα παρεξιὼν ὃ ᾿Αριστοτέλης φα- 

5 νήσεται. 

, ‘ ΄ Lf σ Ν ἣν ‘ 

p. 287911 “Ete δὲ ἐπεὶ φαίνεται καὶ ὑπόχειται ἕως tod διὰ τὸ μὴ 

τὴν αὐτὴν χώραν χατέχειν τὸ ὅλον. 

Δεύτερον ἐπιχείρημα δειχκνύον, ὅτι σφαιροειδής ἐστιν 6 οὐρανός, ex 

΄ 

10 δειχται πρότερον, χαὶ μήτε χενόν 

σ 
5 ΄ > \ ΄ 7, ra 2 ΄ ε ον ΡῈ 

τῶν προαποδεδειγμένων. εἰ γὰρ χύχλῳ περιφέρεται ὃ οὐρανός, ὡς δέ- 2% 
ἐστιν ἐχτὸς αὐτοῦ uw 

τοῦτο Eee ιχται, σφαιριχὸν αὐτὸν εἶναι ἀνάγχη. εἰ γὰρ εὐθύγραμμον 

εἴη τὸ σχῆμα. οὐκ ἂν περιφερόμενος τὸν αὐτὸν χαϑέξει τόπον οὐδὲ γὰρ 
x / 

τὰ υέρη ἐν τοῖς ἀλλήλων τόποις γωρηϑύήσεται: at γὰρ ἐξογαὶ τῶν γωνιῶν 30 τὰ μερὴ EV τοις f ITOLS χώρην σε yap scoy if 

χινουμένων ποιοῦσιν, ὅπου ἘΠΕ ΡΟ ἣν σῶμα, νῦν οὐχ εἶναι, καὶ ν 
3 > ~ 5" / ~ ἌΝ >) , 

15 οὗ νῦν οὐχ ἔστι, πάλιν εἶναι, μείζονα τῶν εἰσοχῶν τόπον ἐπιλαμβά- 
νηυσαι, ὥστε χενὸν ἂν εἴη χαὶ τύπος ἐχτὸς ὃ τὰς ἐξοχὰς τῶν γωνιῶν ὃε- 
χόμενος. : 

Τὸ δὲ συμβήσεται xat τόπον εἶναι ἔξω χαὶ σῶμα χαὶ χενὸν 
ἥτοι ἀντὶ τοῦ ἢ τόπον ἣ σῶμα ἣ χενὸν εἴρηται: πάντως γὰρ ἕν τι τού- 35 

50 twy ἔσται ἐχτὸς αὐτοῦ ἣ μᾶλλον, ὅσα ἀποδέδειχται μὴ εἶναι ἔξω τοῦ 

οὐρανοῦ, σῶμα, χενόν, τόπος, πάντα ἔσται, ἐὰν χύχλῳ χινούμενος ὃ οὐρα- 
vos εὐθυγραμμιχὸν ἔχῃ τὸ σχῆμα. εἰ γάρ, ὅπου πρότερον ἦν σῶμα, νῦν 

οὐκ ἔσται, xevov ἂν εἴη, χαὶ εἰ, οὗ νῦν οὐχ ἔστι, πάλιν ἔσται, σῶμα ἂν 40 
εἴη χαὶ τόπος ὃ δεχτιχὸς αὐτοῦ: τὸ γὰρ τέως χενὸν τόπος ἐγένετο δεξά- 

25 usvos σῶμα. γίνεται δὲ σῶμα ἐχτὸς αὐτοῦ οὐχ ἄλλο παρὰ τὰ μόρια 

αὐτοῦ, ἀλλὰ χαϑ᾽ ὅσον, xa? ὃ μέρος ἐχτὸς αὐτοῦ οὐχ ἦν σῶμα, χατ᾽ 
en σῶμα ἐν τῇ περιφορᾷ. xdv μὴ εὐϑυγραμμιχκὸν δέ, φησίν, ἢ τὸ 45 

~ ‘ δῶ 2 

τοῦ οὐρανοῦ σχῆμα, ἀλλά τι ἄλλο μὴ σφαιριχόν: τοῦτο γὰρ ἐδήλωσε διὰ 
~ Ἧς "Ἂν, v ~ Z , yet \ nie : 

TOD | UN ἴσας ἔχον τὰς &x τοῦ μέσου γραμμαᾶς, ἀλλὰ φαχοειδὲς 1844 

80 ἢ φοειδές: ἐν ἅπασι, φησί, τοῖς τοιούτοις συμβήσεται χαὶ τόπον 

ἔξω χαὶ χενὸν εἶναι τῆς περιφορᾶς διὰ τὸ μὴ τὴν βοὴν χώραν 

χατέχειν τὸ ὅλον. ταῦτα tod ᾿Αριστοτέλους εἰπόντος χαὶ ὁ ᾿Αλέξανδρος 5 
ἀνϑυπάγει χαλῶς, ὅτι οὐχ ἁπλῶς ὑγιὴς ἐπὶ τούτων ὁ λόγος, GAN εἰ μὲν 

5 
Vv 

" ΄ ΄ - ~ x 
φαχοειδὲς ὃν τοὺς πόλους ἔχει χατὰ τὰ χέντρα τῶν ἐπιπέδων, τὸν αὐτὸν 

Ἁ “, ‘ 

v, εἰ δὲ χατὰ τὴν περιφέρειαν ἔχει τοὺς 
Sy QF ΄ Ξ ΄ 

85 ἀεὶ χαϑέξει τόπον περιφερόμενο 

4 παρεξιὼν A: pertractans b: παραξέων Fe GU" Ὁ 10 μήτε (pr.) F: ph te 

Ab 13 τοῖς] in ras. F: tots τῶν A 16 εἰσοχὰς ὁ 29 μέσου Fb: 

μέρους A ἀλλὰ AFb: οἷον ς φαχοειδὲς Ε΄: σφαχοειδὲς A 30 ἅπασι] ἅπασι 

γάρ ὁ τοῖς τοιούτοις OM. ὁ dl περιφορᾶς) φορᾶς ς 94. φαχοειδὲς F: 

φαχχοειδὲς A 
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L4 Ξ σ αὶ ὁ ΕΚ Ὰ ‘ \ a aes ᾿ξ: . , " ΄ 

πόλους, ὥστε ἐπὶ τὸ χυχλιχὸν σχῆμα γίνεσϑαι τὴν περιφοράν, ἀνάγχη 1845 
os ‘ , > te a 4 4 , ¢ ’ s\ ‘ 5» >? »ν Ἥ ‘ ‘ » 

xsvov ἀπολείπεσθαι χαὶ τόπον: ὁμοίως δὲ χαὶ εἰ ὠοΞξιδὲς ὃν μὴ χατὰ τὸ 11 
~. ¥. ‘ ΄ > ‘ ΄ ΄ ‘ \ ~ ΄ " 

μῆχος ἔχει τοὺς πόλους, ἀλλὰ πλαγίους, ὡς χατὰ τὸ μῆχος γίνεσϑαι τὴν 

περιστροφήν, ἀνάγχη χενὸν ἀπολείπειν, εἰ ὃὲ χατὰ τὸ μῆχος ἔχοι τοὺς 
ε πόλ ᾿ tee Ses. , . ee 1 Va ~ \ ἢ ὦ ΑΘ, ἡ ΒΕ ΄ » 
5 πόλους, οὔχέτι. χαὶ ὁ χύλινδρος GE ual ὃ χῶνος χαὶ τὸ ῥομβοειδὲς χαλού- 15 

, σ - ΄ 

μενον στερεύν, ὅπερ ἐχ δυοῖν χώνων χατὰ τὰς βάσεις συνημμένων συν- 
᾿κ \ Cue v ~ " 

ἔστηχεν, ἐὰν περὶ τὸν αὑτῶν ἄξονα χινῶνται, τὸν αὐτὸν ἀεὶ χατέχουσι 
Sa γῶν ν᾽ as Ae r 7 > , ’ 985, id 3 ‘ eh ΄ 

τόπον. τί δήποτε οὖν οὕτως ἐχόντων τούτων ἀδιορίστως αὐτὸ τέϑειχεν ὁ 
) , , ~ " 

Δριστοτέλης; ἢ τὸ συμβήσεται νῦν χυρίως ἀχουόμενον λύει τὴν ἀπο- 
΄ 5 2 σ ‘ ΄ ve \ v ~ ΄ / 

10 ρίαν; ἐν ἅπασι γὰρ τούτοις ἄλλως χαὶ ἄλλως τῶν πόλων λαμβανομένων 20 ᾿ 

ἴω 
ἢ7σετ ΄ <3) | \ ΄ Ve \ Pent.’ a eee. ~ 

συμ; ἥσξται χατὰ τινὰ λῆψιν χαὶ TOTOVY ECW XAL AEVOV εἰναι τὴς Goods, τ 

> , 

TOMO, < 
Dee aN Bond aA \ ε ΄ σ x Q~ 
δὲ σφαιριχὸν σχῆμα διὰ τὴν δμοιότητα, ὅπως dv ληφϑῶσιν o 

ἀπὸ τοῦ 
a ’ 

διέστηχξ BW 

Qe “τὖὐ 

~ >] ~ > ΄ v 

τῷ αὐτῷ ἀεὶ τόπῳ περιστραφήσεται, διότι πάσας ἴσας ἔχει τὰς 
΄ ΄ " \ μ᾿ ΄ ~ ‘> Ἃ Ix / nu OY: 

μέσου" ὁμοιομερὲς γὰρ ὃν τί μᾶλλον τόδε 7 τὸδε πλέον ἢ ἔλαττον 

15 τοῦ ὑέσου; 
ς ᾿ ἘΠ ? ΄ 5» ~ ~ a ὦ , ~ 

Ὁ μὲν οὖν ᾿Αριστοτέλης 2x τῶν φυσιχῶς προαποδεδειγμένων τοῦ τε 
Vv ~ ~ ~ ‘ 

μηδὲν εἶναι ἔξω τοῦ οὐρανοῦ σῶμα μήτε τόπον μνιήτε χενὸν συλλογίζεται 
> δὰ ΄ ΄ ΄ o 

ἐν δευτέρῳ σχήματι. ὅτι σφαιροειδής ἐστιν ὁ οὐρανός, οὕτως" ὃ οὐρανὸς 30 
7 ΄ \ oN SN ΄ , >. ~ ve ~ 

χύχλῳ χινούμενος TOY αὐτὸν ἀεὶ τόπον uatéyer’ οὐδὲν τῶν ἄλλο σχῆμα 
΄ 5 

20 ἐχόντων παρὰ τὸ σφαιριχὸν χύχλῳ χινούμενον τὸν αὐτὸν ἀεὶ τόπον 
\ Χ , ΄ > \ "0 " ΄ \ 

χατέχει, ἀλλὰ τὰ μὲν εὐϑυγραμμιχὰ περιφερόμενα χαὶ τόπον ἀπολείπει 
ι 

χαὶ χενὸν χαὶ σῶμα, ὡς εἴρηται πρότερον, τὰ δὲ περιφερόγραμμα πάντα 
οὐχ ἀεὶ πληροῖ τὸν τόπον: συμβαίνει yap χατά τινα τῶν πόλων λῆψιν 35 

> / ἘΞ ᾿ ΄ ~ Ve { , ¢ wv 5 \ 9 1 

ἀπολείπειν τε χαὶ προσλαμβάνειν τοῦ ἔξωϑεν τόπου" ὃ ἄρα οὐρανὸς οὐδὲν 
: xn” v ΝΣ ΄ > > 25 ἂν ἔχοι τῶν ἄλλων σχημάτων παρὰ τὸ σφαιριχόν. of δὲ ἀστρονόμοι 

συγχωροῦντές τισι τῶν σχημάτων, οἷον χυλίνδρῳ χαὶ χώνῳ χαὶ τῷ φα- 
ν a ~ ) - ~ ΄ Q ~ ~ 4 “Neel χαὶ ὠοειδεῖ χαὶ τῷ ῥομβοειδεῖ χαλουμένῳ στερεῷ, οὕτως ἔχειν 40 

5 c 5 ~ / 

τοὺς πόλους, ὡς ἀεὶ τὸν αὐτὸν χατέχειν τόπον. Ex τῶν φαινομένων δειχνύ- 

οὐσι μηδὲν ἄλλο σχῆμα τὸν οὐρανὸν ἔχειν δυνάμενον πλὴν τοῦ σφαιριχοῦ. 

80 xdv γὰρ οἱ ἀπλανεῖς ἐπὶ παραλλήλων χύχλων τῶν αὐτῶν ἀεὶ φέρεσϑαι 
δοχοῦντες τὸ αὐτὸ φυλάττουσιν ἀπόστημα πρὸς ἡμᾶς, ἀλλ᾽ οἵ γε πλανᾶ- 45 

λήλου 1840 
ἢ ἰς ἄλλον μεταβαίνοντες πλείονα χαὶ ἐλάττονα τὴν πρὸς ἡμᾶς ἀπόστασιν 

> ovat λεγόμενοι ἐπὶ λοξοῦ χινούμενοι χύχλου χαὶ ἐξ ἄλλου παραλ 

ξουσιν. οὐ τῷ ἀπόγειοι χαὶ περίγειοι γίνεσϑαι, ὥσπερ νῦν λέγομεν, ἀλλὰ 
\ ‘ 5 \ ~ 

35 τῷ ἀνίσους ἐπὶ τῶν ἄλλων σχημάτων εἶναι τὰς ἀπὸ τῆς γῆς ἐπὶ τὰ διά- 

1 ὥστε scripsi: ut Ὁ: ὥσπερ A: ὡς μὴ Fe γίνεσθαι Fb: γίνεται A 4 χατὰ 

τὸ] μὴ χατὰ τὸ F: μὴ κατὰ ὁ ἔχοι F: ἔχ! A: ἔχει Ke 6 στερεόν F: στερ- 

ρεόν A 7 αὑτῶν] αὐτῶν A: ἑαυτῶν Fe 8 ἐχόντων τούτων] αὐτῶν ἐχόντων Fe 

ἀορίστως Fe 10 τούτοις F: τούτους comp. A 14 μᾶλλον] μᾶλλον xata Fe 

διέστηχε Kbe: διεστήχοι A: comp. F; fort. ἂν διεστήχοι 21 εὐθύγραμμα ec 24 τοῦ] 

μέρη τοῦ Fe 26. 27 φαχοειδεῖ c: gaxxoetdet A (F hic lac. hab.) 27 woetdet ec: 

ὠειδεῖ A στερεῷ c: steppe A: στερεῶς F 28 τῶν Fb: τόπων A 
‘ Or 91 φυλάττωσιν Fe 90. ἄλλον] ἄλλον ἀεὶ Fe 35 ἐπὶ] πρὸς Fe 
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φορα τοῦ οὐρανοῦ μέρη προσπιπτούσας εὐθείας" μείζονες apa χαὶ ἐλάττονες 184b 
ἀλλήλων χαὶ αὐτοὶ ἑαυτῶν φανήσονται χατὰ τὰς διαφόρους ἀποστάσεις τὰς 6 

πρὸς ἡμᾶς χαὶ ἐπὶ τῆς αὐτῆς ἐπιφανείας ὄντες. ὁ δὲ [Πτολεμαῖος τὸ 

σφαιριχὸν σχῆμα συνελογίσατο χαὶ ἐχ τοῦ μὴ δύνασϑαι χατ᾽ ἄλλην ὑπό- 

5 Ueow τὰ τῶν ὡροσχοπίων χατασχευὰς συμφωνεῖν, χαὶ φυσικῶς OF ἐπιβαάλ- 10 

λων 6 ϑαυμάσιος τῶν [ἰλάτωνι ῥηϑέντων μέμνηται" “τῶν σωμάτων. φησί, 
πάντων λεπτομερέστερος χαὶ δμοιομερέστερός ἐστιν ὁ αἰϑήρ, τῶν δὲ ὁμοιο- 
υξρῶν δμοιομερεῖς at ἐπιφάνειαι. Ἴπι 1 1:: δὲ ἐπι ΤΩΣ τὰ μόναι ἥ τε 
Gane ἐν τοῖς ἐπιπέδοις χαὶ τῶν στερεῶν ἣ σφαιριχή. 15 

ym ~ 

10 p. 287423 τι δὲ εἰ τῶν μὲν χινήσεων τὸ μέτρον ἕως TOD σφαι- 

ροειδῇ αὐτὸν ἀνάγχη εἶναι. 

yy os b] / ~ > / cr , > Ν ~ > ao 

Τρίτον ἐπιχείρημα τοῦτο δειχνύον. ὅτι σφαιριχόν ἐστι τὸ τοῦ οὐρανοῦ 20 

σχῆμα. ἣ δὲ συναγωγὴ τοῦ λόγου τοιαύτη" ἢ τοῦ οὐρανοῦ χίνησις μέτρον 

χινήσεών ἐστιν: 4 μετροῦσα δὲ χίνησις ἣ ἐλαχίστη ἐστίν: ἐλαχίστη ὃὲ 7 

15 ταχίστη ταχίστη δὲ χίνησις ἀπὸ, τῆς αὐτῆς δυνάμεως H χατὰ τῆς ἐλα- 

χίστης διαστάσεως" ἐλαχίστη δὲ τῶν ἴσον χωρίον͵ περιεχύντων σχημάτων % 

ἐν μὲν τοῖς ἐπιπέδοις ἢ χυχλιχὴ γραμμή, ἐν δὲ τοῖς στερεοῖς ἢ σφαιριχὴ 
ἐπιφάνειαι ἢ ἄρα οὐρανία περιφορὰ σώματός ἐστιν σφαιριχὸν ἔχοντος 

~ ~ > ΄ σ ΄ 

σχῆυμα. τῶν δὲ λημμάτων ἕχαστον τὸ ay τὴν οὐρανίαν περιφορὰν μέ- 

20 Toov εἶναι τῶν χινήσεων ἐν τῷ τετάρτῳ τῆς Φυσιχῆς ἀχροάσεως ἐν τοῖς 30 
aso ΄ 

περὶ χρόνου λόγοις δέδεικται. χαὶ νῦν συντόμως ἜΝ νησται ἣ αἰτία: διὰ 

do τὸ εἶναι υόνη χίνησις ὁμαλὴς χαὶ συνεχὴς χαὶ ἀίδιος. δεῖ | | ¢ 

yap τὸ υέτρον τῶν χινήσεων χίνησιν εἶναι “AL αὐτό. ὡς τῶν υξγεῶν 

υέγεϑος χαὶ τῶν μονάδων μονάδα χαὶ τῶν χοῶν ΤΟΣ χαὶ τῶν ῥοπῶν 35 

bo σι ῥοπήν. δεῖ δὲ χαὶ συνεχῆ εἶναι τὴν τὰς ἄλλας μετροῦσαν χίνησιν εἰ γὰρ 

διαλαμβάνοιτο στάσει, πῶς μετρήσει τὰς συνεχεῖς; δεῖ OF χαὶ ὁμαλὲς 
\ Ἃ 

ὶ εἶναι τὸ μέτρον: εἰ γὰρ ἐπιτείνοιτο xal ἀνίοιτο, π Εὶ wn Q < 4: [0] a [Ὁ a o - [0] < 

ὅμοιον γὰρ ὡς εἰ πῆχύν τις ποτὲ μὲν ἐχτεινόμενον ποτὲ δὲ συστελλό- 40 

usvev εἰς μέτρον παραλαμβάνοι. δεῖ δὲ χαὶ ἀΐδιον εἶναι τὴν μετροῦσαν 

80 χίνησιν: ἀεὶ γὰρ οὔσης χινήσεως ἀεὶ δεῖ χαὶ τὸ μετροῦν αὐτὴν εἶναι. 

ταῦτα ὃὲ ἅμα πάντα, τὸ συνεχές. τὸ ὁμαλές, τὸ ἀΐδιον. μόνῃ ule ea 

τῇ τοῦ oO esas χινήσει: ὀρϑῶς οὖν εἴρηται, ὅτι 7 τοῦ οὐρανοῦ περιφορὰ 4 

σ 
\ ra ὯΝ τὶ τῶν ἄλλων χινήσεων. xa? ἕχαστον 68 γένος τῶν μετρου- 

1 μείζονες Fb: μείζον᾽ A 3 Πτολεμαῖος] Love. 1 2 5 ὡροσχοπιῶν A: ὡροσχο- 

πειῶν F: ὡροσχοπείων ὁ 6 Πλάτωνι] Tim. 35 b σωμάτων] σωμάτων γάρ Fe 

φησί] Ptolem. Σύντ. 12 p. 10 Halma 7 ἐστιν om. Fe 8 ὁμοιομερεῖς δὲ ἐπιφάνειαι 

addidi 6 Ptolemaeo: om. AFbe 9 στερεῶν F: στερρεῶν A 14 δὲ (pr.) Fb: 

om. A 15 ἀπὸ] ὑπὸ ¢ Hs F: tH A 18 ἐστι Fe 19 σχῆμα Fb: 

om. A 20 ἐν (pr.)] καὶ ἐν Fe τετάρτῳ] cap- 11 21 δέδειχται AC: 

ἀποδέδειχται Fe ὑπέμνησται ACF: ὑπομέμνησται K: ὑπομέμνηται c ἡ αἰτία ACF: 

τῆς αἰτίας c 22 γὰρ om. ὁ 27 ἀνίοιτο CF: ἀνί το A: ἀνιεῖτο c μετρή- 

σειεν CF: μετρήσαιεν A 
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μένων τε χαὶ | | μετρούντων τὸ ἐλάχιστόν ἐστι τὸ μέτρον: εἰ μὲν γὰρ 1858 
στάδια εἴη. στάδιον, εἰ δὲ μονάδες, μονάς, εἰ χύαϑοι, χύαϑος, χαὶ ἀεὶ τὸ 

~ 3 ‘ \ oe ΄ A Ce | / 

τοῦ ἐλαχίστου μεῖζον, xdv ἄλλο τι μετρῇ, ἀλλὰ χαὶ αὐτὸ ὑπὸ tod ἐλαχί- 

στοῦ μετρεῖται. ὃ γοῦν πῆχυς μέτρον ὧν ὑπὸ τοῦ ποδὸς ὅμως Patpemee 5 

5 χαὶ ὃ ποὺς ὑπὸ δαχτύλου. ἐλαχίστη δὲ χίνησις ἢ ἐν ἐλαχίστῳ χρόνῳ 
Ν PERE ie ον Ὁ, ἔς ΕΟ Ἐπ, ΄ Oe cg aig ed eee ΑΒΕ ρὸν Ὁ γινομένη" ἐν ἐλαχίστῳ ὃὲ χρόνῳ τὸ ἴσον περίεισιν 7 ταχίστη" ταχίστη 

δὲ ἀπὸ τῆς αὐτῆς δυνάμεως 7 τὸ ἴσον μὲν περιιοῦσα γωρίον. οἷον δεχά- 

πλεῦρον ἐμβαδόν. δι᾿ ἐλαχίστης δὲ τῆς περιεχούσης αὐτὸ διαστάσεως, ἵνα 10 
Ὁ ΞΕ. ΜῈ am , aa a Ἣν > LAB Ἂ ,ὔ Ξ ΄ ΕΞ ρα 7 4 ied 

τῆς αὐτῆς μενούσης τῆς τὸ αὐτὸ χωρίον περιιούσης ἐλαχίστη xal ἅμα 

10 ταχίστη γένηται ἢ χίνησις χαὶ παρὰ τὸν χρόνον χαὶ παρὰ τὴν διάστασιν 
τὴν περι cai ἐλαχίστη δὲ τῶν ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτό. τουτέστι 

ἴ I~ 

26 τῶν σχῆμα περιεχουσῶν τι χαὶ GorlCovomy διαστάσεων. ἐν μὲν ἐπιπέδοις 15 I) 9 t 

ἢ χυχλιχή, ἐν ὃ στερεοῖς ἢ σφαιριχή, διότι δέδειχται χαὶ πρὸ ᾿Αριστοτέ- 

λους μὲν πάντως, εἴπερ αὐτὸς ὡς δεδε εἰγμένῳ συγχέχρηται, χαὶ παρὰ ᾽Αρ- 

15 χιμήδους χαὶ παρὰ Ζηνοδώρου πλατύτερον, ὅτι τῶν ἰσοπεριμέτρων σχη- 
υάτων πολυχωρητότερός ἐστιν ἐν μὲν τοῖς ἐπιπέδοις 6 ΤΌ ἐν δὲ τοῖς 20 

στερεοῖς 7, ἐπι: τούτῳ ὃὲ ἀχόλουϑόν ἐστι τὸ νῦν ὑπὸ τοῦ ᾿Αριστοτέ- 
λους λεγόμενον τὸ τῶν τὰ ἴσα ἐπίπεδα περιεχουσῶν γραμμῶν ἐλαχίστην 

εἶναι τὴν χυχλιχήν, ὁμοίως δὲ χαὶ ἐπὶ τῶν στερεῶν τὴν σφαῖραν" εἰ yap 
ets 

20 ἴσων ὄντων τῶν περιεχόντων ἐλάττονά ἐστι τὰ περιεχόμενα, ἐὰν ἴσα γέ- 
lf Ἔξ , νηται τὰ περιεχόμενα, ἐλάττονα ἂν et Ἢ τὰ περιέχοντα. δεῖ ἄρα τὸ τὴν 536 

x > ΄ > 

εν ETLTEOOV < ταχίστην χαὶ ἐλαχίστην χίνησιν τὴν χύχλῳ xtwobuevov, ε 
W. nf Ὕ 3ι Ot Τὴ ,ὔ - Vv εἴη, χυχλικὸν εἶναι, εἰ ὃὲ στερεόν, σφαιριχόν. ef yap ἄλλο τι σχῆμα ἔχον 

ἴσον εἴη τῷ σφαιριχῷ, ἐπειδὴ ἐν ἴσῳ ὄγχῳ ἐλάττων ἐστὶν 7% τῆς σφαίρας 

τῷ σι ἐπιφάνεια τῶν ἄλλως ἐσχηματισμένων, ἐλάττων ἂν εἴη χαὶ ἣ χίνησις τῆς 80 

σφαίρας δυνάμεως τῆς αὐτῆς Hh μείζων ἄρα 7 τοῦ ἄλλως ἐσχημα- 
τισμένου, ὅπερ ἄτοπον, εἰ μέλλοι μέτρον εἶναι τῆς χινήσεως" ἕχαστον γὰρ 

Ἁ 

τῶν χύχλῳ χινουμένων τὴν αὑτοῦ πποίθτιρο: χινεῖται, ὥσπερ τῶν ἐπ᾽ εὐ- 
ϑείας χινουμένων ἕχαστον τὴν τοῦ ὑποχειμένου διαστήματος. 35 

30 “ητεῖ δὲ ὁ ᾿Αλέξανδρος ἐ ἐν τούτοις, πῶς ὃ ̓ Αριστοτέλης δύναται λέγειν 
τῶν ἴσων ἐπιπέδων ὑπὸ ἐλαχίστης γραυμῆς περιέχεσϑαι τὸν χύχλον, εἴ 
Ye μήπω χατ᾽ αὐτὸν 6 τοῦ χύχλου τετραγωνισμὸς ηὑρημένος ἐτύγχανε 

τὸ γὰρ τὴν τοῦ χύχλου, φησί, γραμμὴν Salute θυ ταῖς εὐϑείαις ἤρτηται 40 

τοῦ τετραγωνισμοῦ τοῦ ᾿ιὐὐχοῦ χαὶ λύει τὴν ζήτησιν λέγων, ἢ ὅτι τού- 

2 εἰ (alt.) Ab: εἰ δὲ Fe co F: om. A 4 ὧν] ὃν Fe ὃ χρόνῳ om. ὁ 9 με- 

νούσης] μενούσης δυνάμεως Fe 10 7 om. Fe παρὰ (pr.)] περὶ Fe παρὰ (alt.)} 

περὶ Fe THY διάστασιν om. ¢ 11 thy F: om. A 12 τι AFb: te C 13 ote- 

ρεοῖς F: στερρεοῖς A: τοῖς στερεοῖς ἐς 15 Ζηνοδώρου] [lept ἰσομέτρων σχημάτων apud 

Theonem in Ptolem. Σύντ. p. 90 sq. ed. Halma; totus ab Arehimede pendet 10 πολυ- 

χωρητότερός] comp. A: πολυχωρητότερον Fe 19 στερεῶν Εἰ: στερρεῶν A 22 τὴν 

om. Fe 23 στερεόν F: στερρεόν A, ut saepe 24 ἐστὶν ἡ] ἐστὶ ς 20 ἄρα Fb: 

om. A 27 μέλλοι AF: μέλλει ec τῆς om. Fe 28 αὐτοῦ AF Ὁ μήπω Fb: 

μήπως A χύχλου Fb: comp. corr. ex 6 A? 
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των γραφομένων ηὔρητό ποσως ὃ τον ayers οὐδὲ γὰρ νῦν, φησίν, 1858 
+ ὦ» 

- @- 

ὡμολόγηται εὑρῇσϑαι, διότι at φερόμεναι δείξεις ἐπὶ ὑποϑέσεσι προίασιν" 7 
τὴν σύγχρισιν, φησίν, οὐ πρὸς τὰ εὐθύγραμμα ποιεῖται τοῦ χύχλου νῦν, 45 

ἀλλὰ πρὸς τὰ περιφερόγραμμα, οἷον τὴν χαλουμένην ἔλλειψιν. χαὶ ] γὰρ 185» 

οὐ μόνον τῶν εὐϑυγράμμων ἴσων, ἀλλὰ χαὶ τῶν ee, 6 χύ- 

uhos ἐλαχίστην ἔχει περίμετρον: ὁμοίως δὲ χαὶ ἢ σφαῖρα οὐ μόνον τῶν 

ἀρὰν αἰνὰ ἐν he a kas τῶν ὑπὸ aed ite ae νείας περιεχομένων, 

vevav. ὅτι δὲ πρὸς ταῦτα τὴν σύγχρισιν ἐποιήσατο ὃ "Ἀλρὐρε γεν νης. πιστοῦ- 
ται ὃ ᾿Αλέξανδρος éx τοῦ τὸ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτὸ τούτοις μά: 

λιστα προσήχειν τοῖς σχήμασι τοῖς ὑπὸ μιᾶς γραυμῆς ἣ μιᾶς ἐπιφανείας 
τ ΒΡ χε οι: χαίτοι προελϑὼν ὀλίγον αὐτὸς 6 ̓ Αλέξανδρος τοῦτο εἰρῆσϑαί 10 

ρῃησιν, ἵνα σχήματος δηλώσῃ περίμετρον. σχῆμα γάρ ἐστι τὸ ὑπό τινος i ‘ j i ὶ ih 1 
΄ ~ ᾿ ὙἝ ΄ ~ ma 

q τινων = περιεχόμενον" τοιοῦτον GE ὄν, φησίν, ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐπὶ τὸ 
αὐτὸ ἔχει τὰς περιεχούσας γραμμάς: οὐ γὰρ τὴν εὐθεῖαν φησι περίμετρον" i Ί 
οὐ γὰρ ἀπὸ ταὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτό: GAN οὐδὲ τὴν γωνίαν, διὸ οὐδὲ αὕτη 15 

σχῆμα: ὥστε κοινῶς τοῦτο περὶ τοῦ σχήματος εἴρηχε ual οὐ μόνον τῶν 

περιφερογράμμων. 
Καὶ ἄλλως δὲ πειρᾶται δειχνύναι ὃ ᾿Αλέξανδρος, ὅτι πρὸς τὰ περιφε- δ ἣν 

ρύγραμμα νῦν τὴν τ ὃ ᾿Αριστοτέλης ἐποιήσατο, te ὅτι ἣ πρὸ 

Ἔ @- mes ταύτης ἐπιχείρησις ἣ εἰς τὸ χενὸν ἀπάγουσα ἐπὶ ὧν εὐϑυγράμμων 20 iS | | i 
> 

Of τῶν ee sae σχημάτων φανερὰ ἣν ce τὰς τῶν γωνιῶν ἐξοχάς, 
ἴ ταῦτα περὶ τούτων προστιϑείς, ἃ διὰ 2? o pL 

aS 

Ὁ a Ἰράμμων οὐχ Beetetss 
τῆς προλαβούσης δείξεως οὐχ ἣν ὁμοίως δεδειγμένα. 

τος τε δὲ οὔτε τὸ ζήτημα τοῦ ᾿Αλεξάνδρου οὔτε ἢ λύσις αὐτοῦ 2% 
X3aXr 5 ἔχει τινὰ πρὸς τὰ παρόντα χρείαν, οὐδὲ ἐχεῖνο ὀρϑῶς εἴρηκεν, ὅτι τὴν τοῦ 

χύχλου τραμμὴν συμβάλλειν ταῖς εὐϑείαις ἴρτηται τοῦ τετραγωνισμοῦ τοῦ 
χύχλου. ὃ γὰρ προβαλλόμενος χύχλον τετραγωνίσαι οὐ τοῦτο προβάλλεται 

ae 
\ LER ~ la τὸ δι ~ v & = as = ἘΞ © 

τὸ τῇ γραμμῇ tod χύχλου μιᾷ οὔσῃ τέσσαρας εὐϑείας ἴσας εὑρεῖν, ἀφ᾽ 30 τ 
ὧν ἂν τὸ τετράγωνον γένοιτο: τοῦτο γὰρ εὕρητο πάλαι χαὶ πρόπαλαι, 
οὗ 4 τοῦ χύχλου Ἰραμμὴ τριπλασιεφέβδομος εὑρέϑη τῆς διαμέτρου, χαὶ 
οὐδὲν ἣν χαλεπὸν τριπλασιεφέβδομον τῆς διαμέτρου ποιήσαντα εὐϑεῖαν 

> 

ἴσην οὖσαν τῇ τοῦ χύχλου 12 ἰς ἜΠΑΙΣΕ διελεῖν ἴσας, ἀφ᾽ ὧν τε- 35 

AYWVOY συνεσ ται" ἀλλὰ πρόβλημα τὸ λέγον χύχλῳ ἴσον τετράγω- τρ ἴω ἢ = τήξ ST Oo πρ 19. τ cy 0) H Κισων τετραγῳ 

ποσως] ὁπωσοῦν c φησίν om. Fe 2 ydp7stat Fe brdvecty c ὃ χύχλου F, 
΄ 

v υ 
mg. A?: x corr. ex 9. A? 5 μόνον Fb: μόνων A 8 φαχοειδοῦς F: φαχχοειδοῦς A 

10 τοῦ αὐτοῦ] ταὐτοῦ Cc ταὐτὸ Cc 13 τινος b: τινων AFc; οἵ. Eucl. Elem. 1 

def. 14 14 τινων ὅρων Ab: τινος ὅρου Fe 15 οὐ] 6 Fe περίμετρον Ὁ: 

μέτρον A: μετρῶν Fe 16 οὐ γὰρ] οὐχ Fe τοῦ αὐτοῦ ἐ τὴν] ὁ τὴν Fe 

18 περιφερομένων ς 23 προστιϑείς Fb: προτιϑείς A 24 ὁμοίως) ὁμοίως τοῖς 

ἄλλοις Fe 26 τὴν τοῦ A: τὸ τὴν Fe 29 ἴσας A?F: οὔσας an 30 τὸ om. 

Fe εὕρητο Ab: ηὕρηται Fe 91 εὑρέϑη AF: ηϑρέϑη ς τριπλασιεφέβδομον 

A°’F: τριπλασιέβδομον A 
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voy ϑέσϑαι ἐπιπέδῳ χυχλιχῷ ἐπίπεδον τετραγωνιχὸν ἀπαιτεῖ ἴσον, ὡς τῷ 185? 

δοϑέντι τριγώνῳ ἴσον τετράγωνον συστήσασϑαι ὁ στοιχειωτὴς προεβάλετο 

οὐ ταῖς γραμμαῖς τοῦ τριγώνου τὰς τοῦ τετραγώνου ραμμὰς ἐξισῶσαι 40 

προϑέμενος, ἀλλὰ τῷ ἐμβαδῷ τὸ ἐμβαδόν. ὅταν οὖν λέγῃ 6 ᾿Αριστοτέλης, 
τι τῶν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ἐφ᾽ ἑαυτὸ ἐλαχίστη ἐστὶν ἢ τοῦ χύχλου ΄ι φῇ 

γραμμή, γραμμὰς ἀλλήλαις παραβάλλει, ὁ δὲ λέγων, ὅτι τῶν ἰσοπεριμέ- 
Tpwy σχημάτων μεῖζόν ἐστι τὸ τοῦ χύχλου ἐμβαδὸν τῶν ἄλλων, τὰς πε- 45 

βιεχούσας τὰ σχήματα γραμμὰς ἴσας ὑποϑέμενος ὡς εὑρεϑέντος | τούτου 1804 

μεῖζον λέγει τὸ τοῦ xdxhov ἐμβαδὸν xat τῶν ἄλλων τῶν ὑπὸ ἴσης τῷ χύ- 

10 xAw Sats τρου περιεχομένων χαὶ τοῦ τετραγώνου, οὐ μέντοι ἤδη καὶ τὸ 
ia ~ 

ἴσον χατείληπται τῆς τῶν ae συστάσεως. 
la > ~ σ ΄, \ Ἃ ΄ = 

[ὐπιστῆσαι δὲ χρή, ὅτι χαὶ τοῦτο τὸ ἐπιχείρημα Πλατωνιχὸν ὃν 6 5 
5ε: 

5 ΣῪ ΄ 5 \ aw. 2 a~ Vv Vv 2 ral A 2 \ 

Ἀριστοτέλης ἠσπάσατο. εἰ γὰρ τῶν ἐμβαδῶν ἴσων ὄντων ἐλαχίστη ἐστὶν 
ἢ τὸ χυχλιχὸν περιέχουσα γραμμὴ xat διὰ τοῦτο ἐλαχίστη, ὅτι τῶν ἐσο- 

ε 

15 περι μέτρων πολυχωρητότερος ὁ χύχλος, ὅπερ ὃ Πλάτων ἐδήλωσε διὰ τοῦ 

περιέχειν πάντα ὁπόσα σχήματα, χἂν ἐνδειχνύηταί τι καὶ. ἄλλο διὰ τούτου, 10 
΄ > 2 > \ ~ yw 

δῆλον, ὅτι ἐξ ἐχείνου χαὶ τοῦτο εἴληπται. 

90 Τέτ πε οὗτος λόγος eeateey δειχνύων τὸν οὐρανὸν ἀπὸ τοῦ σφαι- 

ροειδὲς εἶναι τὸ ὕδωρ, χαὶ οὐ μόνον τὸν οὐρανόν, ἀλλὰ χαὶ τὰ ὑπὲρ τὸ 

ὕδωρ eae xat φϑαρτὰ στοιχεῖα τόν te ἀέρα χαὶ τὸ πῦρ: περὶ γὰρ τῆς 20 

γῆς, ὅτι χαὶ αὐτὴ σφαιροειδὴς ὡς πρὸς τον, ὕστερον ἀποδείξει. ὁ δὲ 

λόγος χαὶ ἐνταῦϑα τοιοῦτος" εἰ ἢ τοῦ ὕδατος ἐπιφάνεια τὺ τὸ δὲ 

25 τῷ σφαιροειδεῖ συνεχὲς ἢ Tavtayovey αὐτοῦ ἁπτόμενον ἀνάγχη ual αὐτὸ 
ar oa X Vv TNs (2 QS Av ὌΧ ἊΜ σφαιροειδὲς εἶναι, οὕτω de ἔχει i. τὸ ὕδωρ ὃ ἀὴρ διὰ τὸ μηδὲν εἶναι 9 

ἊΝ W. x \ \ \ SX X X μεταξὺ χενόν, χαὶ ὃ ἀὴρ σφαιροειδὴς ἂν εἴη" διὰ τὰ αὐτὰ δὲ χαὶ τὸ τὸν 
ἀέρα τ} πῦρ τοιοῦτον χαὶ τὰ ἐφεξῆς χαὶ ἁπτόμενα τῶν ὑφ᾽ ἑαυτὰ 

τ δὲ τὴν ἀπόδειξιν c. τὸν αὐτὸν λόγον μέχρι τῆς ἀπλανοῦς. πρὸς ta 

80 ὃ ia ἐνίσταται λέγων, ὅτι τὰς μὲν ἐντὸς ἐπιφανείας τοιαύτας 30 

εἶναι δειχνύοι ἂν χατὰ τήνδε τὴν δεῖξιν, οὐ μέντοι ye χαὶ τὰς ἐχτός, GAN 
ὄντος μὲν χαὶ τοῦ αἰϑερίου σώματος σφαιροειδοῦς εἴη ἂν χαὶ τὰ ἄλλα 

τὰ μέχρι τοῦ ὕδατος σφαιροειδῆ, εἴ ye τὴν μὲν ἐχτὸς ἐπιφάνειαν διὰ τὰ 
ὑπερχείμενα ἔχουσι σφαιροειδῆ, τὴν δὲ ἐντὸς διὰ τὰ ὑποχείμενα. ἴσως δέ, 35 

ἌΡ ~ ~ > , 

35 φησίν, ὅσον ἐπὶ τούτοις τοῖς λόγοις, οὔτε 7% τοῦ ἀέρος ἐχτὸς ἐπιφάνεια 

2 στοιχειωτὴς) Eucl. Elem. Il 14 προεβάλετο Ε΄: προσεβάλλετο A 5 ἀφ᾽ ἑαυτοῦ 

ἐφ᾽ ἑαυτὸ AF: αὖ eodem ad idem Ὁ: ἀπὸ ταὐτοῦ ἐπὶ ταὐτὸν ὁ 8 ὡς εὑρεϑέντος 

om. ὁ 15 ἐδήλωσε] Tim. 33 16 ἐνδείχνυταί Fe 18 6° Fe 21 οὐ μόνον 

τὸν οὐρανὸν] οὐ τὸ ὕδωρ μόνον Fe 23 ἀποδείξει AC: δείξει Fe 24 xat om. Fe 

25 ἣ] ἧ ς 30 ἐνίσταται ὁ Ἀλέξανδρος Fe 33 τὰ (pr.) om. Fe 35 tod F: 

om. A 
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ε 

οὔτε τοῦ πυρὸς 7 
\ > , v ~ Ἃ > ΄ wa ντὸς ἀνάγχην ἔχουσιν εἶναι σφαιροειδεῖς. ἣ ἀνάγχη; 1869 ὧν 

φησί: χαὶ γὰρ ὃ ἀὴρ ὑγρὸς ὧν ὥσπερ τὸ ὕδωρ συρρέων εἰς τὰ χοῖλα 
σφαιριχὴν ποιεῖ τὴν ἐχτὸς ἐπιφάνειαν, ὥσπερ χαὶ τὸ ὕδωρ et dE τοῦτο 40 

τοιοῦτον, χαὶ ἢ τοῦ πυρὸς ἐπιφάνεια ἣ ἐντὸς εἴη ἂν σφαιριχή, ἣ δέ γε 

ἐχτός, ἂν ἢ τὸ σῶμα τὸ ϑεῖον σφαιρικόν, ὡς ἐδείχϑη πρότερον. οὕτω 
«.ιὶ ὦ 3 > / ΄ ~ hed Vv iN ΄ \ \ ΄, , 

Of Ot LU.COTEOWY, “ie τῶν δείξεων ειὴ OSOEL{UEVOY TO τὰ μεσα σώματα 
\ 

χατέραν ἐπιφάνειαν ἔχειν σφαιριχήν, τὴν μὲν ἐχτὸς διὰ τὸ περιέχον, τὴν 4 

2 ἐντὸς διὰ τὸ περιεχόμενον. 
ὌΝ ¢ ~ \ 2 
δὲ ᾿Δριστοτέλης ὡς διὰ τοῦτον τὸν 186» + 

a »-Ή- is OX sr R eS Ο 
os) 

Φ ΓΔ] - font Ταῦτα υὑὲν ὃ 

λόγον σῳ Ῥαϊρσειδοῦς δειχνυμένου τοῦ οὐρανοῦ χαὶ ἀρχόμενος αὐτοῦ “tod 
ΣΡ» 3 oF z \ > Naud ΄ " Η 

σφαιροξιδῇ φησιν “ἐξ ἀνάγχης εἶναι τὸν οὐρανὸν λάβοι ἄν τις τὴν 
πίστιν καὶ ἐχ τῶν περὶ τὸ μέσον ἱδρυμένων σωμάτων, χαὶ συμ- ὅ 

περαινόμενος ὃὲ αὐτὸν ὥστε, φησί, χἂν διὰ τοῦτο φανερὸν εἴη, ὅτι 
σφαιροειδής ἐστιν ὃ οὐρανός. πῶς οὖν ἡμεῖς τὸ ἥμισυ τῆς ἀποδεί- 

΄ - 7 ΟῚ ,ὔ Χ > ΄ ἣν» >} ξεως μόνον ἐκ τούτου φαμὲν εἰλῆφϑαι tod λόγου; μήποτε οὖν αὐτάρχης 
ἰ τῇ τοῦ ᾿Αριστοτέλους ἀχριβείᾳ τὸν νοῦν ον Qa a - < 

~~ 
[0] χαὶ οὗτος “av? αὑτόν 

προσέχοιμεν. εἰ γὰρ ὃ ἀὴρ διὰ μὲν τὸ ὕδωρ σφαιροειδὲς ὃν τὴν ἅπτος- 10 
΄ ~ ΄ v , > ΠῚ 

υένην αὐτοῦ χοίλην ἐπιφάνειαν ἔχει ee διὰ 6& τὸ 7 se παν- 

ταχόϑεν τῷ ὕδατι σφαιριχῷ ὄντι χαὶ ἐχτὸς aaa τῶν δῆλον, ὅτι χαὶ τοῦ 
~ 

πυρὸς 4 ἐντὸς σφαιριχὴ ἔσται: 4 δὲ ἐχτὸς an’ ἀνατολῆς ἐπὶ δύσιν τῇ ῃ 
ἀπλανεῖ συγχινεῖται, ὡς δηλοῖ τὰ ἐν αὐτῇ συνιστάμενα φάσματα, χομῆται 15 

\ ΄ \ \ ~ 4\ 4 \ as ~ b) lé 

yor boxtar χαὶ τὰ τοιαῦτα. συνανατέλλοντα χαὶ συνδύνοντα τοῖς ἀπλανέσιν 

ἄστροις" τοῦ οὖν τὴν σελήνην φέροντος σώματος ἐπ᾽ ἀνατολὴν ἀπὸ δύσεως 

χινουμένου πανταχόϑεν ἐφαπτόμενον τοῦ φέροντος τὴν σελήνην σώματος 
\ Ἃ πῦρ, εἰ μὴ λεῖον ety, χωλύοι τε ἂν χαὶ χωλύοιτο χινεῖσϑαι: ὥστε χαὶ 20 

διὰ τούτου δῆλον, ὅτι ἢ ἐντὸς ἐπιφάνεια τῆς σελήνης σφαιροειδής ἐστιν. 

ἀλλὰ μὴν καὶ ἢ ἐχτός: ἰδίαν γὰρ πάλιν ἢ σελήνη κίνησιν κινεῖται παρὰ 

τὴν τοῦ Ἑρμοῦ, χαὶ τοῦτο μέχρι τῆς ἀπλανοῦς ἀνιοῦσιν. ὅλως δὲ 
5) τῶν ὑπὸ σελήνην σφαιριχῶν de τορος ἀτοπώτατον ἂν ἣν τὰ οὐράνια 2 

χεῖρόν τι τοῦ ek χοῦ σχῆμα ἔχειν. ὀρϑῶς οὖν cine xal τὰ ἄνω σώ- 

ματα χατὰ τὸν αὐτὸν λόγον. 

ν 

.. 9910 . ᾿Αλλὰ μὴν ὅτι γε H τοῦ ὕδατος ἐπιφάνεια ἕως τοῦ σφαι- 80 
] ἔτ ἢ | Ἷ 

ἐφ᾽ ἧς ἢ BED. " v ΄ 

POELONS ADA Ἢ τοῦ ὕδατος ETLOAVE R 

Τὸ προσεχὲς ἐπιχείρημα ποιησάμενος ἐπὶ ὑποϑέσει τῇ λεγούσῃ σφαι- 

80 ροειδὲς εἶναι τὸ ὕδωρ νῦν αὐτὸ τοῦτο προτίϑεται δεῖξαι τραμμιχὴν ἀχρί- 3 

1 τοῦ F: ἣ τοῦ A 1. 2 ἢ ἀνάγχη; φησί] del. c 3 ποιεῖ] ἂν morn F: ἂν ποιοῖ 

Ke 5 οὕτως c 13 τοῦτο] τούτου ὁ 16 τοῦ om. Fe 18 62 om. Fe 

19 xai (pr.)] zai thy Fe 20 ἀνατολῶν Fe δύσει Fe 21 χομῆται] doxt- 

deg Fe 22 δοχίαι] χομίται F: χομῆται ὁ 95 ἐπ᾿] corr. ex ἀπ᾿ A? ἀνατο- 

Any] comp. A ἀπὸ δύσεως ἐπ᾽ ἀνατολὰς Fe 31 post λόγον add. συνεχῆ μὲν (γὰρ 

add. ο) οὔχ ἐστιν, ἅπτεται δὲ τούτων Fe Be ὁ 33 dp c ἡ (alt.) om. 

Fe 35 ὕδωρ] πῦρ ¢ 
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10 

1 

τῷ 

v 

ὃ 

0 

βειαν τῇ ἀποδείξει προστιϑεὶς χαὶ γεωμετρῶν ὄντως τὴν φύσιν. λαβὼν 186> 
τοίνυν χαὶ νῦν ὑπόϑεσιν, ἀλλ᾽ ἐχ τῶν φαινομένων ταύτην ἐναργεστάτην, 
ὅτι πέφυχεν ἀεὶ συρρεῖν τὸ ὕδωρ εἰς τὸ χοιλότερον, χοιλότερος 

φυχε ῥέπειν τὸ ὕδωρ χαὶ ἐφ᾽ ἣν συρρεῖ μὴ χωλυύμενον, τοῦτο τοίνυν 

χέντρον χαλεῖ νῦν μὲν ὡς σημεῖον λαμβάνων τὸ ὡς ἄν εἴποις χοιλότα- 

tov, ἐφ᾽ ὃ συρρεῖ τὸ ὕδωρ, ὀλίγον δὲ ὕστερον χέντρον δειχϑησόμενον τῆς 
~ [ὦ » Pen alg = a \ PN Joe, ΚΝ Α iS / οἴ » Safa 475 4 

tod ὕδατος ἐπιφανείας. χαὶ ἀπὸ τούτου τοῦ εὐθείας ἴσας ἐχβάλλει 
τὴν ΑΒ χαὶ AL xat ἐπιζεύξας τὴν BI τρίγωνον ποιεῖ καὶ ἀπὸ τῆς χορυ- 4 

Oy 

ΟΣ 4 Wn = - 

πὶ τὴν βάσιν μεταξ 

νυν ἐλάττων ἐστὶ τῶν AB AI’: ἐὰν γὰρ χέντρῳ τῷ A καὶ διαστήματι 

" ὁποτέρῳ τῶν BT χύκλον γράψωμεν, αἱ μὲν ΑΒ ΑΓ ἔσονται ἐχ τοῦ 
\ χέντρου ἐφαπτόμεναι τῆς περιφερείας, ἢ δὲ μεταξὺ αὐτῶν ἐπὶ τὴν βάσιν 

> _~ AA > eee pe ΕΓ ΕΑΝ τος "Ἂν - ΠΝ ΕΣ > τοῖος τ σι ἂν 
ἀχϑεῖσα £ OU% εφάψεται χαὶ αὐτὴ ἀπὸ τοὺ χξεντροῦ οὐσα" ἐλάττων apd 5 

éxetvwy ἔσται: πλησιαίτερον ἄρα tod A τὸ A ἔσται ἥπερ τὰ B Γ΄ χοιλό- 
τερος ἄρα ὃ τοῦ Δ τόπος παρὰ τοὺς τῶν BT: ἐπὶ τὸ Δ ἄρα συρρεύσει 
τὸ ὕδωρ, ἕως dv ἐξισωϑῇ ταῖς ‘AB ΑΓ 4 ΑΔ' τότε γὰρ οὐχ ἔσται ἔτι 
χοιλότερον τὸ Δ τῶν BT. ἐὰν οὖν προσεχβάλλοντες τὴν AA ἀφέλωμεν 10 

> ὦ ὝΥ ~ > 

ax’ αὐτῆς τὴν AE ἴσην ταῖς AB AI’, οὐχέτι ἔσται χοιλότερος τόπος, εἰς 

ὃν συρρεύσει τὸ ὕδωρ εἰ γὰρ μεταξύ τις νομίζει τῶν τριῶν εὐϑειῶν εἶναι, 
\ >? ΄ ~ ΄ Ἐν ~ 2 ~ 

χαὶ dt ἐχείνων τῶν σημείων ἀπὸ tod A tous εὐϑείας διαγαγόντες ταῖς 

τρισὶν ἀναπληρώσομεν τὸ χοῖλον. ἐὰν οὖν ἐπὶ τὰ A E Τ' σημεῖα χαὶ 
τινα ἄλλα μεταξὺ τούτων πέρατα τῶν ἀπὸ τοῦ A σημείου ἴσων εὐϑειῶν 

id - > Χ > > /> , te ἜΝ ~ > ~ 3 

εὑρεϑῇ, εἰ μὲν ἐν ἐπιπέδῳ, γράφοιντο at ἀπὸ tod A εὐϑεῖαι, χυχλιχὴ 
ἔσται ἢ ἐπιζευγνυμένη ἐπὶ τὰ πέρατα τῶν εὐϑειῶν γραμμή, εἰ δὲ ἐν στε- 
pe, σφαιριχὴ ἔσται ἐπιφάνεια ἣ διὰ τ 
>. / DEN \ » , ᾽ὔ >) \ \ > ‘ / , Ἃ Q7 λομένη. ἐὰν γὰρ ἀπό τινος σημείου ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη πλείους ἣ δύο 

> \ Vv 

tow ἐπιπέδῳ, χυχλιχὴ ἔσται 

ἰ δὲ ἐν διαφόροις ἐπιπέδοις, 

εὐϑεῖαι ἐχβληϑῶσιν ἴσαι, εἰ μὲν ἐν τῷ αὐτῷ ε 

γραμμὴ ἣ διὰ τῶν περάτων αὐτῶν ἀγομένη, ε 
Vv ΄ > , > σ᾿ ~ 5 - " σφαιριχὴ ἔσται ἣ ἐπιφάνεια. εἰ οὖν τὸ ὕδωρ τότε μόνον φυσιχῶς ἠρεμεῖ 25 

A 5 ~ σ Ἁ ~ ΄ ΄ ~ Vv > A ~ > 

χαὶ Ob συρρεῖ, ὅταν πρὸς τοῖς πέρασι γένηται τῶν ἴσων ἀπὸ τοῦ A ἐχβαλ- 

6 τὸ om. ὁ 9. τὴν (pr.)] τὰς ὁ χαὶ (pr.) om. Fe 10 BIT AFb: @ 

mg. A? Fig. hab. A, sed litt. A, B permutatae sunt et recta AE om. 

14 αὕτη AC: αὐτὴ Fe 17 ἔσται om. Fe 18 τὸ] ἔσται τὸ Fe προεχβάλλον- | | ἱ 
cee ¢ 18.19 ἀφέλωμεν ἀπ᾽ γράφωμεν ἀντ᾽ ὁ 19 τὴν F: om. A 22 A EI 
AF: ET ec 24 ἐπιπέδοις Fe 25 ἐπεζευγμένη Fe 26 ἐπιφάνεια] ἡ ἐπιφά- 

YELL ὁ 21 ἐὰν) εἰ Fe 28 εἰσιν] ὦσιν ς 30 ἡ om. F 

be ἐστιν ὃ τόπος ἐχεῖνος ἀεὶ ὃ μᾶλλον πλησιάζων τῇ χώρα, πρὸς ἣν πέ- 40 

τῶν BL σημείων ἄγει [τὴν ΑΔ’ αὔτη τοί- 1875 

εἴ 15 

τῶν περάτων τῶν γραμμῶν ἐχβαλ- 30 

εὖῇ 
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λομένων εὐθειῶν, τὸ ὃὲ διὰ τῶν περάτων ἐχείνων ἀγόμενον ἐν στερεῷ [1818 ; ’ ht ‘ 
\ ~ A , A can) wv ‘ 5 

σφαιριχὴν ποιεῖ τὴν ἐπιφάνειαν, τὸ ὕδωρ ἄρα σφαιριχὴν ἔχει: τὴν ἐπιφά- 
νειαν, “al χέντρον αὐτῆς τὸ σημεῖον, οὗ πανταχόϑεν ἴσον διέστηχεν ἢ ἐπι- 30 
φάνεια. διὸ χαὶ χέντρον αὐτὸ χέχληχεν ὁ ᾿Αριστοτέλης, εἴτε τὸ τῆς γῆς 
> ~ fe v ~ ‘ "4 ~ on 5“ - v , 

EOTL τοῦτο XEVTPOV EtTE TOU TAYTOS ELTE τὸ τοῦ LOATOS αὑτοῦ, ELTE πάντων qn 

μὲν τῶν χέντρων 6 αὐτὸς τόπος, δύναμεις δὲ διαφόρους ἔχουσιν. ὅτι δὲ 
ισφαιριχὴ ἣ τοῦ ὕδατος ἐπιφάνεια, δηλοῖ χαὶ τὸ τὰς ῥανίδας εἰς λεῖον ἐμ.- 3 

΄ > > , + , N 7/7 9 " Ties (lt r 
πιπτούσας TL, οἷον εἰς φύλλον λαχάνου ἢ δένδρου 7, Νειλῴων χιβω- 
pty, συστρε οι νας χαὶ σφαιρουμένας ἠρεμεῖν: ἔτι ὃὲ ἐναργέστερον τὸ 

10 τοὺς πλέοντας τὰ πελάγη ἀπὸ μὲν τῶν πλοίων αὐτῶν πολλάχις pH ὁρᾶν i \ | ‘ 

ve Sie ae San et Caneel cate eS πὶ Q Ξ (Tv μηδὲ τὰ ἐν αὐτῇ ἀνεστηχότα, ἐπὶ δὲ τοὺς ἱστοὺς ἀναβαίνοντας ὡς 40 

πλησίον ὄντα δρᾶν: ἀλλὰ χαί, εἰς ποτήριον ἄν τις ὕδωρ ἐυβάλῃ χαὶ vo- 
) | i ᾿ Al 

μίσματα 7 ψηφῖδας 7 ἄλλους ὄγχους τινάς, σφαιροῦται τὸ ὕδωρ χαὶ οὐχ 
~ 5 σ Ὁ ΄ Ἁ Ἁ > “4 

ἐχχεῖται, ἕως ἂν ὑπερβάλῃ τὴν σφαιριχὴν ἐπιφάνειαν. 

15 p.287b14 Ὅτι μὲν οὖν σφαιροειδής ἐστιν ὃ χύσμος ἕως τοῦ χαὶ 187> 
πλεῖον ἀεὶ ἀπέχοντα τῶν στοιχείων. 

ὧν 

\ τ Ἐν / SF σ \ \ > , ~ > 7, Τὸ μὲν οὖν πρόβλημα ἦν, ὅτι Ὁ σῶμα. δειχνύ- 
ναι. ἐπειδὴ δὲ ὃ ὅλος χόσμος χατὰ τὸν οὐρανὸν σφαιρικός ἐστι, χαὶ τὸ 

/ \ Ἁ \ ~ id N ΄ 

μέντοι χατὰ τὸν λόγον χαὶ τῶν ὑπὸ ἢ τὰ πλεῖστα δέδειχται σφαι- 

& 20 ptxd, οὐχ ἀπειχότως συμπεραινόμενος τὸν λόγον σφαιροειδῆ τὸν ὅλον 

χόσμον εἶπεν ἀποδεδεῖχϑαι. νὴ ὲ πρὸς ἀνϑρώπους διαλέγεται τεχνι- 10 
χοῖς χαὶ φυσιχοῖς σφαιροειδέσι συνειϑισμένους, πάνυ ϑεοφιλῶς χαὶ τὴν 

χατὰ τὸ σχῆμα πρὸς πάντα τὰ ἄλλα Ἰρε τδὴ τοῦ οὐρανίου σώματος 
> ε 

ἐπιδείκνυσιν, ὅτι οὐχ ὁλοσχερῶς λέγεται σφαιροειδές, ὡς χαὶ τὴν γῆν πρὸς 

bo σι αἴσϑησιν σφαιροειδῆ λέγομεν καίτοι τηλικαύτας ἔχουσαν ἐπαναστάσεις τὰς 1 
~ ~ 7nr 4 ao 5 ,ὔ Vv 

τῶν ὀρῶν xual φαραγγώδεις χοιλότητας, ἀλλ᾽ οὕτω κατὰ ἀχρίβειαν ev- 
Tapves ἐστι σφαῖρα, ὡς μηδὲν μήτε τεχνικὸν μήτε φυσιχὸν μήτε ὅλως τι 

Εἰ. ἴα > 3-10 ~ Lt >. = a > Υ 
τῶν ἡμῖν ἐν ὀφθαλμοῖς φαινομένων μηδὲν παραπλησίως ἐχεῖν αὐτῷ. ἀλλ 

ἐδεῖτό τινος παραμυϑίας ἣ διάστασις αὕτη τοῦ λόγου: χἂν γὰρ σφαιροειδὴς 30 

80 ἀποδέδειχται, ἀλλὰ τό γε ἀχριβὲς τοῦτο μὴ φαινόμενον τῇ αἰσϑήσει τάχα ὰ 
ἂν ἀπιστίαν παρέσχετο: δείχνυσιν οὖν, ὅτι οὐδὲν ἄλλο τῶν ἐν τῷ χόσμῳ 

σωμάτων, ἐξ ὧν 6 χόσμος τὴν σύστασιν εἴληφεν, οὕτω δυνατὸν ὅὃμα- 
λότητα δέξασϑαι xat ἀχρίβειαν σχήματος, ὡς ἣ τοῦ πέριξ σώμα- 30 

τος φύσις. δείχνυσι ὃὲ αὐτὸ éx τῆς τῶν δρωμένων ἡμῖν στοιχείων ἀνα- 
\ 

35 ληγίας. χαὶ γὰρ ὅτι ἢ τοῦ ὕδατος ἐπιφάνεια λειοτέρα τε χαὶ ὁμαλωτέρα 
ἱ | od ' ᾿ 

1 ἐν] ἐν τῷ Fe 3 αὐτῆς] αὐτοῦ Fe 5 τὸ om. Fe 6 μὲν τῶν] mut. in τῶν 

μὲν F: τῶν μὲν ς 8 Νειλῴων F: νηλῴων A 10 πλέοντας A*Fb: πλέονας A 

12 xat (alt.)] ἔπειτα Fe 16 πλεῖον K: πλείω AF 18 6] zat ὁ Fe 20. 21 ὅλον 

χόσμον Fb: χόσμον ὅλον A 20 φαλαγγώδεις c 28 μηδὲν αὐτῷ] αὐτ A: αὐτὸ Fe 

cum ipsa Ὁ 31 παρείχετο ὁ 34 ὁρωμένων AC: φαινομένων Fe 39 ὁμαλω- 

τέρα Κι: duahotépa AF 

Comment. Arist. VII Simpl. de Caelo. 27 = 



— μὰ St ee = - Ξ ZH i =) > SS — - o -- = > . τὶ iam] τῷ a -.} - a — SS SS) 
— 

‘ ~ >) 4 Lan > ἣν 

χατὰ τὴν γῆν ἐπιφανείας, παντὶ πρόδηλον. εἰ οὖν ἀνάλογον 1870 

ὥς ὧν 

a a a 
εις ww 

ἔχουσι πρὸς ἄλληλα τὰ Ὀπυχ ει; ὥστε εἶναι. ὡς ὕδωρ πρὸς τῆν; οὕτως 30 

ἀέρα πρὸς ὕδωρ χαὶ πρὸς ἀέρα πῦρ, χαὶ τῶν συστοίχων, τουτέστι τῶν 

ἐφεξῆς χειμένων, τὰ πλέον ἀπέχοντα τῆς γῆς ὁμαλότητι τῶν ὑπ᾽ αὐτὰ 

ὃ διὰ λεπτότητα χαὶ χαϑαρότητα διενήνοχε, δῆλον, ὅτι χαὶ τὸ ὑπὲρ τὸ πῦρ 

σῶμα πρὸς ἀναλογίαν τῆς ἀποστάσεως τὴν λεπτότητα ἔχει χαὶ τὴν χαϑα- 80 

ρύτητα χαὶ ὁμαλότητα χαὶ διὰ ταῦτα τὴν χατὰ τὸ σχῆμα ἀχρίβειαν. 

᾿Επιστῇσαι δὲ χρή. ὅτι χαὶ τὸ ἔντορνον ἀπὸ τῆς Πλάτωνος μετεί- 
id \ ΄ 

ληπται ἡξεῶν λεγούσης, ὅτι “᾿σφαιροειδὲς Ex μέσου πάντῃ πρὸς τὰς τῆ is 
Ν᾿ Ἁ Vv 2 / \ 5 \ > tf 7) σ 10 τελευτὰς ἴσον ἀπέχον χυχλοτερὲς αὐτὸ ἐτορνώσατο᾽᾽. ὅτι δὲ σφαιροειδῆ 40 

τὸν χόύόσμον εἶπε διὰ τὸ τὸν οὐρανὸν εἶναι σφαιροξιδῆ. χαὶ νῦν ἐδήλωσε, 
 " ~ ΄ / Ὗ 

Gt ὧν φησι μηδὲν τῶν ἐν TH χύσμῳ σωμάτων ὁμαλότητα χαὶ ἀχρίβειαν 

οὕτω δύνασθαι χαταδέξασϑαι ὡς τὴν τοῦ πέριξ σώματος φύσιν. 

p.287b22 ᾿Επεὶ δὲ ἔστι διχῶς ἐπὶ τοῦ χύχλου χινηϑῆναι ἕως [888 
A 

5 τοῦ χαὶ ταύτην ἐπὶ TO τιμιώτερον. 

[Πέμπτον νῦν προβάλλεται ζήτηυα περὶ τῆς τοῦ οὐρανοῦ τοῦ πρώτου ὅ 

χινήσεως, ἐπειδὴ χύχλῳ χινούμενον αὐτὸν δυνατὸν ἣν διχῶς χινεῖσϑαι ἢ 

οὕτως, ὡς νῦν χινεῖται, ἣ ἀνάπαλιν. ὥστε τὴν ἀπλανῆ ἀπὸ τῆς νῦν λεγο- 

μένης δύσεως χινουμένην ἐχείνην ποιεῖν συστολὴν, τὸ ὃὲ πλανώμενον O7- 

20 λονότι ἀπὸ τῆς νῦν LTE, χαὶ πρῶτον μέν, ὅτι εἰχότως χαὶ τ 10 
> 

. δείχνυσιν éx τοῦ εἶναί τινα χαὶ τούτου αἰτίαν. εἰ γὰρ τὴν ζήτησιν ζητεῖ 

ὃ οὐρανὸς ἀΐδιος χαὶ ἀιδίως χινούμενος,. τῶν GE ἀιδίων οὐδὲν μάτην οὐδὲ 

ἐχ ταὐτομάτου γίνεται, δῆλον, ὅτι εἴη ἀν ws αἰτία τοῦ οὕτως ὡς νῶν 
ἀλλὰ wi ἀνάπαλιν χινεῖσϑαι. ἐπεὶ οὖν μὴ ἀναίτιόν ἐστι τὸ "τοιῶσδε χι- 15 

ἢ ἀντιχίνησις ἐλέγετο 

(Ὁ 

25 veisvat, ἢ ἀρχὴ χαὶ αἰτία τοῦτο ἄλλων ἐστ ς 

τῆς γενέσεως ἀρχή: ἣ χαὶ τούτου ἄλλη τίς ἐστιν ἀρχῇ; ὡς τοῦ σφαιροει- 

δοῦς τὸ τ τῷ πρώτῳ σώματι τὸ πρῶτον σχῆμα ὑπάρχειν. εἶτα εἰς 
~ / , ~ 

τὴν χαλεπότητα τοῦ ζητήματος ax ape ς διορίζει, τίνας χρὴ τὰ τοιαῦτα 20 

προβλήματα χαταζητεῖν, ὅτι οὐ τοὺς φιλοτίμους οὐδὲ τοὺς προπετῶς ταῖς 

80 ἑαυτῶν φαντασίαις πιστεύοντας, ἀλλὰ τοὺς φιλομαϑεῖς χαὶ τοὺς εὐλαβεστέ- 
ρᾶν τὴν ἑαυτῶν συγχατάϑεσιν ἔχοντας" τούτοις γὰρ προσήχει χαὶ τὸ περὶ 

ἐνίων τῶν ἀπορωτάτων δοχούντων ἀποφαίνεσϑαί τι χαὶ τὸ περὶ πάντων % 
Ἐπ πε τῷ eed \ Le QZ σαν " ΄, v > ΄ 
πειρᾶσϑαι ζητεῖν χαὶ παριέναι μηϑέν: ἐπὶ γὰρ τούτων οὔτε εὐηϑείας 

οὔτε περιττῆς προϑυμίας αἰτίαν ἕξει τὰ τοιαῦτα ζητήματα. 
or AS! οὗ as a iN) ~ v Ἁ , Lig \ \ 

35 Εἰπὼν δέ. ὅτι διχῶς ἔστι χυχλιχὴν χίνησιν χινεῖσϑαι, τὴν μὲν ἀπὸ 
ws > \ \ Ἁ \ > \ ~ > \ \ al id "ἢ 

οὗ A ἐπὶ τὸ B, τὴν δὲ ἀπὸ tod A ἐπὶ τὸ [᾿, ὑπομιμνήσχει, ὅτι οὐ σα- 30 

1 τὴν AC: om. Fe πρόδηλον ACF: δῆλον Ke 3 συστοίχων CF: στοιχείων 

Abe 4 αὐτὰ A: αὐτὴν C: αὐτοὺς F 6 τὴν (pr.) AF: τήν te C 8 zai om. 

Fe 9 λέξεως] Tim. 33 b 14 ὃ᾽ ς 11 χινεῖσϑαι CF: χινηϑῆναι A 

19. ἐκείνην ACh: éxet Fe 27 τὸ δεῖν ACFb: δηλονότι in ras. K*, ὁ 29 ζητεῖν Fe 
» 
0 Ὁ παριέναι Fb: περιέναι A μηδέν c 



10 

SIMPLICH IN L. DE CAELO IIL 5 [Arist. p. 287» 22] 419 

λεύεται ἐκ τούτου ὁ λόγος 6 δείξας, ὅτι τῇ χύχλῳ χινήσει οὐχ ἔστιν ἐναν- 188a 

tia χίνησις: οὐδὲ γὰρ ἐναντίαι εἰσὶν αὖται, ἀλλ᾿ ἀνάπαλιν. γινώσχων δὲ 
5 ΄ Tons ~ ¢ > . 5 ‘ ΄ 

ὕποπτον ἐσομένην πολλοῖς τοῦ ῥηϑησομένου λόγου τὴν ἀγωγὴν χαὶ μά- 
Ἁ λιστα ἐχ τοῦ προχείρου σχοποῦσι μετὰ φιλοσόφου 

L 

a4 ΄ 6 A 

ὑλαβείας ὕπερ αὐτοῦ 
σ σ ΄ ~ 

προαπολογεῖ ται λέγων, ὅτι, ὅταν τις ἐντύχῃ τοῖς εὑρίσχουσι τὰς ἀχριβεστέ- 

pas ἀχάγχας τῆς ζητουμένης αἰτίας, τότε 1 (ἄριν αὐτοῖς ἔχειν Get, ἕως δ᾽ 
Ἃ > ΄ ~ ΄ ΄ ΄ " 

ἂν ἐχείνοις μὴ περιτύχωμεν, τὸ νῦν φαινόμενον τέως ῥητέον. ἀξιώσας 
\ 

γον 
v i ~ ~ . 

οὖν τὴν φύσιν χαὶ ἔτι μᾶλλον τὸν δημιουργὸν τῶν ἐνδεχομένων γενέσϑαι 
> ~ Ὑ ~ ~ 

det τὸ βέλτιστον ποιεῖν, χαὶ ὅτι, ὥσπερ ἐπὶ τῆς χατὰ μῆχος φορᾶς ἢ 

πρὸς τὸν ἄνω τύπον τιμιωτέρα τῆς πρὸς τὸν χάτω, τὸν αὐτὸν τρό- 
\ ¢ v | \ 2 [ (4 ~ 2) \ Vv { ᾿ 

TOV χαὶ ἣ εἰς τὸ προσῦεν τιμιωτέρα τῆς εἰς τὸ ὄπισϑεν, ἐπειδὴ 
\ ΄ »" \ , we > 

πρότερον δείξας, ὅτι τὸ ἄνω χαὶ τὸ xdtw χαὶ τὸ δεξιὸν χαὶ τὸ ἀριστερὸν 
ΝΥ \ ~ \ ~ Ni ae, { +X rs ~ >\ » ~ 
cyst TO TAY, περι TOV ἔμπροσὶ εν “aL OTLOVEY οὐδὲν ξιπξ. νὺν GE αὐτῷ 

δι if v 

ΠΝ 

40 

45 

c v ΄ Ri b] /> ἴω iy, Vv 

ὡς ὄντι συνεχρήσατο, εἰχότως | ἀπέδειξεν, ὅτι ἔχει χαὶ ταῦτα, εἴπερ 188" 
Vv. \ XY. Q.F\ \ \ > ΄ > > \ 
ξχξι χαι TO GECLOY XL TO AZOLOTEPOY. ἱ { 

5 ) 

\ fe 4 > \ yy) > 
el yap δεξιὸν μέν ἐστι τὸ ἀφ᾽ οὗ 

> σ la ~ ? fo Vv , ‘ 

ἢ χίνησις, ἔμπροσϑεν Oe τὸ ἐφ᾽ G, ὄντος δὲ τοῦ ἀφ᾽ οὗ ἔστι πάντως χαὶ 

τὸ ἐφ᾽’ 6, δῆλον, ὅτι ὄντος τοῦ δεξιοῦ ἔστι χαὶ τὸ ἔμπροσϑεν: τὸ γὰρ 
. 

ἀρξάμενον χινεῖσϑαι ἐπί τι χινεῖται, καὶ οὔσης τῆς ἀρχῆς ἔστι χαὶ τὸ ἀπὸ 
~ > ~ ied al 5 

τς ἀρχῆς. υαρτυρε!ι Oc, φησίν, 7 ρηϑεῖσα ἀπορία" αὔτη O& COTY 

ἢ ζητοῦσα, διὰ τί ἐπὶ τάδε eh a ὃ πρῶτος οὐρανός, ἀλλὰ μὴ ἀνάπαλιν" 
7 > ~ . ΄ ΄ > ~ 

αὕτη οὖν μαρτυρεῖ, ὅτι ἔχει χατὰ τὰς διαστάσεις ὃ οὐρανὸς τὸ χρεῖττον 
χαὶ χαταδεέστερον, χαί ἐστι τὸ Beenie τοῦ ὄπισϑεν χρεῖττον. χαὶ πῶς 

΄ 

μαρτυρεῖ, ἐπήγαγεν εἰπὼν αὕτη γὰρ ἣ αἰτία λύει τὴν ἀπορίαν. εἰ 
ὩΣ 

iV 
\ ~ ~ vy y ε > , 

(ae οτος τὸ ἔμπροσϑεν tod ὄπισϑεν, ἔχει ὃὲ ἢ οὐρανία χίνησις ὡς ἐν- 
΄ c \ ΄ RG) ~ ΄ cr δ Vv > 7 

co ees βελτίστως ὡς ὑπὸ φύσεως χαὶ ϑεοῦ γινομένη, αὕτη ἂν εἴη αἰτία 
2 \ “« Ὁ >) ? a ~ rw \ Ἁ 3 4 7 

τοῦ ἐπὶ ταῦτα χινεῖσϑαι, ἐφ᾽ ἃ νῦν χινεῖται, χαὶ μὴ ἀνάπαλιν: βέλτιον 
A \ 

πρὸς τῷ aTATY χίνησιν χαὶ ἄπαυστον χινεῖσϑαι τὸ χαὶ ἐπὶ τὸ τιμιώ- 
\ 

᾿ς 
τερον, τουτέστι τὸ ἔμπροσϑεν, ποιεῖσϑαι τὴν κίνησιν. ὥστε τῷ ἀποροῦντι, 

διὰ τί οὕτως ἀλλὰ μὴ ἀνάπαλιν χινεῖται ὁ οὐρανός, ἀποχριτέον, ὅτι βέλ- 
~ ν ~ » Vv 

τιον αὐτῷ ἐπὶ τὸ ἔμπροσϑεν χινεῖσϑαι ἥπερ ἐπὶ to Omotev’ πρόσϑεν γὰρ 
~ > 3 id ΄, id Nee) 73 > Cfa 

τοῦτό ἐστιν, ἐφ᾽ ὃ ἣ χατὰ φύσιν χίνησις γίνεται. ὁ δὲ ᾿Αλέξανδρος ““δύ- 
ς 5 ~ a “ὦ , x 

γαται φησὶ “χαὶ ἀπὸ τῶν δεξιῶν τι ἀρχόμενον μὴ πάντως ἐπὶ τὸ ἔμ- 
2) ns » Ἃ ς ~__¢ - coe PIL GON \ ᾿ 

προσῦεν χινεῖσϑαι, ὡς οἱ εἰς τοὐπίσω ἀναβαίνοντες᾽᾽- εἴποι OF ἂν χαὶ τοὺς 2 
> ΄ i) QFN pen) ¢ > > 
διπλάζοντας τὴν δεξιὰν ἐπὶ τῷ τὰ νῶτα χινήσασϑαι- αὗται δέ εἰσιν 

35 οὐχ αὐτοφυεῖς αἱ χινήσεις, ἀλλ᾽ ἐπιτεχνηταί, ὡς τὸ ἀντὶ τοῦ βαδίζειν 
χυβιστᾶν. 

9. τὸ ae ἀεὶ Fe μῆκος) τὸ μῆχος Fe 11 ἐπειδὴ Καὶ: ἐπειδὴ δὲ AFb 

14 ἐχρήσατο Fe ἔχει καὶ] ἔχει Fe 19 ῥηθεῖσα AC: ῥηϑεῖα F: ῥηϑεῖσ᾽ c 

ἀπορία Ab: ἀπόδειξις C: μαρτυρία F 22 χαὶ (pr.) AC: χαὶ τὸ Fe 25. ( 

τιστα C αἰτία AC: ἡ αἰτία Fe 27 τῷ e corr. ΟἹ: τὸ AFe 29 

ACb: om. Fe 91 χίνησις γίνεται CFb: γίνεται χίνησις A 33 6° Fe 

34 τῷ A: corr. ex τὸ F: om. Kbe χινήσασϑαι A: moveri Ὁ: κινεῖσϑαι Fe 

34. 35 εἰσιν οὐχ A: οὐχ εἰσὶν Fbe 

27% 

ὃ 

10 

5) 

20 
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vr Ύ ΄ σλχ. ~ / ὃ / ae a »» 0] 

ἔστιν οὖν ἢ ὅλη τοῦ προχειμένου ἀπόδειξις τοιαύτη" εἰ ἔχει δεξιὸν 1880 
΄ ᾽ ᾿ ~ Ἀν > ~ Μ᾿ A ‘> ¥ Ἃ \ \ v 

0 οὐρανὸς τοῦτο, AH OV χινεῖιται ETL THOE, ek dy χαὶ τὸ εμ ἐξ: ν 30 
- ) ᾿ go > tal ~ \ ‘ Vv \ 4 2 ? 

τούτη. ED 0. χινειται" TO γὰρ ἔχον TO αῷ οὗ ἔχει χαὶ τὸ CO ὦ. εἰ οὖν Ὁ 
\ ~ A . ‘ v π ~ 4 - ‘ ~ wv π ‘ 

χρξιττὴν το ὃεξ Lov χαὶ TO ἔμπροσϑεν TOU ἀριστεροῦ χαὶ TOU ὁπισῦεν, TO 

> 
0 

7 ‘ ΄ 5 \ , 3 | ~ id 

διαχείμενον, ὥσπερ χαὶ ὁ οὐρανὸς διάχειται. ἀπὸ τοῦ χρείττονος 5 ὡς βέ Ξλτιστα 

ἂν χαὶ ἐπὶ τὸ χρεῖττον ποιοῖτο τὴν χίνησιν. 
abtyy τὴν ἀπόδειξιν διάλληλον νομίζουσί τινες" εἰ γὰρ δεξιὰ 

ἔχοντα τὸν οὐανὸν ἀπὸ τοῦ ἔχειν pay τῆς ἐπὶ τάδε χινήσξως, τουτέστι 
μ 

‘ \ wv Vv. Ἃ ΣΝ ΡΟΝ ne =. . i a vs 

Tl TO EuTpoovey , ety], Av TO δεξιὸν απὸ TOU ξμπροσῦεν ὁξοξιγμενον" a 
es wy 

ὲ Ms 

= 

10 st οὖν ν 
2 7 ΄ ~ ΄ ves 

χαὶ τὸ δεξιὸν χαὶ τὸ ἀριστερόν, διάλληλός ἐστιν ἢ δεῖξις. ὁ δὲ ᾿Αλέξαν- 40 

ΝΜ \ v ¢ \ 3 , WV 

ν ξχξιν TO ἔμπροσῦεν χαὶ τὸ ὄπισϑεν TOY οὐρᾶνην φησιν, εἰπέερ 

Ὁ > . ‘ , σ - 

ὃρός φησι μὴ εἶναι διάλληλον τὴν δεῖξιν. δείξας γάρ, ὅτι δεῖ ἔχειν τὸν 
΄ a. , v v ΄ 5 ‘ 

οὐρανὸν πάσας τὰς διαστάσεις τέλειον ὄντα χαὶ ἔμψυχον, τίνα ἐστὶ τὰ 

δεξιὰ αὐτοῦ, λοιπὸν ἀπὸ τῆς κινήσεως ἔλαβε" τοῦτο γάρ ἐστι τὸ δεξιὸν τὸ 
» ΄ Δ - > δι NNN ΄ > wf. 

15 ὅϑεν ἧ ἀρχὴ τῆς κινήσεως, ἣν χινεῖται. εἰ ὃξ χαὶ δεξιὸν μέν ἐστι τὸ 4b 
Υ 3h \ 2 ? a \ ra ΄ TEN “« ( 

ἀφ᾽ od ἣ κίνησις, ἔμπροσθεν δὲ τὸ | ἐφ ὃ χατὰ φύσιν ἢ ἀπὸ τοῦ 1894 
- ν ΄ ΄ Sind 

δεξιοῦ χίνησις, καὶ συνυπάρχει πάντως ἀλλήλοις τό τε ἀφ᾽ οὗ χαὶ τὸ ἐς 

6, τί ἄτοπον τὸ σὺν ἀλλήλοις χαὶ τὸ ἀπ᾿ ἀλλήλων γινώσχεσϑαι. 
- «- ~ ~ - a 

᾿Αλλὰ τοῦτο μὲν οὐ πολλοῦ τινος, οἶμαι, λόγου ἐστὶν ἄξιον, ἐχεῖνο 

or 
= A ~ 5 , ~ , Se A ΄ ΄ A ’ 

20 ὃὲ μᾶλλον ἀπορητέον, πῶς ζητήσας, διὰ τί ὁ οὐρανὸς ἐπὶ ϑάτερα 
΄ 5 Cee) b) > \ ΄ \ 5 7 σ > \ Vv l4 

φέρεται, ἀλλ᾽ οὐχ ἐπὶ ϑάτερα, χαὶ εἰπών, ὅτι ἐπὶ τὸ eee φέ- 
ρεται: οὕτω γὰρ ἄμεινον ἦν: λελυχὼς ἂν εἴ; χπορίαν. εἰ μὲν γὰ ρεται" OUTWM (40 O\LELVO f EADVAWS Sty] τὴν αποριᾶν. εἰ μὲν γὰρ 

ἦν τις ἐν τῷ οὐρα, σώματι τ: ἐμπροσϑίων τε χαὶ ὀπισϑίων, ὡς 

ἐπὶ τῶν ἐν γενέσει ζῴων ὁρᾶται, ἣν λέγειν, ὅτι ἐπὶ τάδε γέγονεν ἣ χίνη- 10 

25 σις διὰ τὸ τοῦτο εἶναι τὸ ἔμπροσϑεν: ὁδμοιομεροῦς δὲ ὄντος τοῦ οὐρανοῦ 
\ Oto γέγονεν ἣ χίνησις, 2 

γον yv 2.1 \ ~ 4 ¢ + 4.5.5 
ἄδηλον, εἴτε διὰ τὸ τοῦτο ἔμπροσϑεν εἶναι ἐπ 

΄Ν / ~ Vv Ἃ 

εἴτε διὰ τὸ τὴν χίνησιν ἐπὶ τάδε γεγονέναι τοῦτο ἔμπροσθέν φαυεν. xdv 
5 ~ ee > ΄ \ ~ a7 ΄ ᾿ γὰρ ἐπὶ ϑάτερα ἐχινεῖτο, ws ἀπὸ τῆς νῦν δύσεως ἀνατέλλειν χαὶ δύνειν 15 

> A) 3 \ A / δ." ao Ne cae ν᾿ 

εἰς τὴν νῦν ἀνατολὴν ὥσπερ χαὶ τὸ πλανώμενον, δῆλον, ὅτι δεξιὰ Ἣν 
> ~ Vv > ? a ¢ [4 \ Vv ¢ , , la 

30 ἐχεῖνα χαὶ ἔμπροσϑεν τὸ ἐφ᾽ ὃ 7 χίνησις χαὶ ἄνω ὃ βόρειος πόλος, ὡς 
2 Ns: = af, we τὸ = Ne \ \ fe Fie ἊΣ > \ ld 

cml τῶν πλανωμένων ξχξιν ALTOS ἀπεοξίχνυξ. χα: τὸ -τημα Ἢν: οια τι 

>] 

uy ἢ μὲν ἀπλανὴς ἀπὸ τῆς νῦν λεγο! Bevis δύσεως χινξε 
- 
ι ται. τὸ OF πλανώ- 20 

μένον ἀντιχινεῖσϑαι ὀφεῖλον διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν ἀπὸ τῆς νῦν ἀνα- 
5 

τολῆς. μήποτε δὲ ἀχριβέστερος τῶν ἀπορούντων nay τὴν λύσιν ὃ 
By) ΄ Say ¥ 

35 ᾿Αριστοτέλης ἐθεάσατο" εἰ γὰρ ἀνάγχη τὸ ἔμπροσϑεν χαὶ τὸ ὄπισϑεν ἔχειν 

χατὰ φύσιν τὸν οὐρανὸν χαὶ τὸν ἀπλανῆ χαὶ τὸν πλανώμενον, χαὶ προη- % 
- ~ ᾿] ~ , a => v ~ 

γξιτᾶι ταυτὰ φυσιχῶς τὴς χιν σεως EY TOLS ζῴοις" O&t ap ξχξιν πρώτην 

Ὑ 3. v π ~ \ ~ \ Bah 

τὸ ἔμπροσϑεν χαὶ οὕτως ἐπὶ τὸ ἔμπροσϑεν χινεῖσϑαι, καὶ τῆς μὲν ἐπὶ τὸ 

Ι ἔχει AC: ἔχοι Fe 3 τοῦτο ACFb: τοῦτο ὡς βέλτιον c 4 ἀριστεροῦ καὶ τοῦ 

ὄπισϑεν CFb: ὄπισϑεν χαὶ τοῦ ἀριστεροῦ Α 5 διαχείμενον CF: διαχείμενα A 

ὃ. τὸ (pr.) Fb: ta A τὸ (alt.)] xat to Fe 18 τὸ ἀπ᾿ A: ἐπ᾽ F: ἀπ᾽ c 

Ol ἐπεδείχνυε ς 31. 32 διὰ τί μὴ Ab: μὴ F: διὰ the 34 ἡμῶν τῶν ἀπο- 

ρούντων F(b)e 
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v "» ΄ ΄΄ τ ᾿Ξ: 

ἔμπροσϑεν πο  σεῶς οὔσης ἀνάγχη πάντως εἶναι τὸ ἔμπροσϑεν, τοῦ GE 1891 
v ‘ > Vv > +4 

Zunpoabe ὄντος οὐχ ἀνάγχη τὴν ἐπὶ τὸ ἔυπροσϑεν χίνησιν εἶναι: ἀληϑὲς 30 
~ ‘\ 5» A ~ , ~ ~ 5 , x ‘ ~ 5 ‘ 

εἰπεῖν χαὶ ἐπὶ τοῦ ἀπλανοῦς χαὶ ἐπὶ tod πλανωμένου, ὅτι διὰ τοῦτο Ext 
΄ ΄ / σ ~~ Ff > Ὁ ῃ \ cd 

τάδε ἣ χίνησις, ὅτι τοῦτό ἐστι τὸ ἔμπροσϑεν, οὐ μέντοι, διότι ἐπὶ τάδε 

co 
ἢ κίνησις, διὰ τοῦτο τοῦτό ἐστι τὸ ἔμπροσθεν, ὅπερ ὁ ἀπορῶν ἀξιοῖ 

λόγος. 
24 ? σ » AMX ὅτι μὲν ἐπὶ τὸ ἔμπροσϑεν xen τὴν χατὰ φύσιν γίνεσϑαι χίνη- % 

» > ral 
Qo 0 γίνεται 
Τ 

5 

‘ 

σιν, οὐδεὶς ἂν ἀμφισί peice εἴπερ τοῦτό ἐστι πρόσϑεν, ὌΝ 

χατὰ φύσιν 7 xivmte. ὅτι δέ ἐστι τὸ πρόσϑεν. χαὶ τὸ ὄπισϑεν χατὰ φύσιν 

10 ἐν τῷ οὐρανῷ, χαὶ οὕτως, οἶμαι, δυνατὸν ἐπιδειχνύναι" ἐν τοῖς συντεταγ- 

μένως χινουμένοις πᾶσι πλήϑεσιν, οἷον ἐν χορῷ χαὶ ἐν πομπῇ χαὶ ἐν 40 

στρατοπέδῳ, πάντως ἐστὶν ἀναγχαία τις τάξις τῶν τε pony ODUEVOY χαὶ 

τῶν ἑπομένων: πολλῷ οὖν μᾶλλον τὸ τῶν ἀστέρων πλῆϑος ἐν τῷ οὐρανῷ 

εταγμένον ἐνίδρυσεν 6 δημιουργός, ὥστε τοιάνδε ϑέσιν χαὶ τοιούσδξ o77- 
v >) . , n= 

15 ματισμοὺς ἔχειν πρὸς ἀλλήλους, χαὶ τούσδε μὲν πρ aie χατὰ φύσιν ἐν 45 

τῇ χινήσει, τοὺς δὲ ἕπεσϑαι, πρὸς τὴν τῆς οὐδὲ ίας αὐτῶν = ious δυνά- 

μεως χαὶ τῆς ἐνεργείας ἀπιδὼν οἰχειότητα, xa? ἣν καὶ τὰ ὑπὸ σελήνην 189» 

δημιουργοῦσι. τεταγμένοι οὖν οὕτω χατά τε ϑέσιν χαὶ ne ὡς ἦν 

ἄριστα το εἰ τὴν ἀνάπαλιν ἐχινοῦντο χίνησιν, τὰ προηγούμενα νῦν 

όμενα ἦν ἐξ ἀνάγχης Wee ἔσϑαι χαὶ tH Κριῷ τοὺς Ἰχϑύας ἕπεσϑαι χαὶ 5 
‘ 

A 

ΠΡ πιο nat τὰ ἐφεξῆς, ἀλλ οὐχὶ ΠΕ χαὶ Διδύμους χαὶ τὰ ἑξῆς, 

" vs 

5 ba - » ~ v 55}. , > 

τὰ τὴν ἐν Κριῷ ἰσημερίαν ody ὡς νῦν ἔαρ, ἀλλὰ μετόπωρον ἐγίνετο 
r ΄ ε Sf ΄ as ~ ~ 

ρος μετὰ tov Ζυγόν, χαὶ οὕτως ἢ τάξις χαὶ ἢ δύναμις τῶν τοῦ 

Θ ~~ 

/ 
Ξ 
— ὃ 

νίου συγχράσεων πρός τε τὸν ζῳδιαχὸν χαὶ τοὺς παρανατέλλοντας χαὶ τὰ 10 
Ἐπὰν ~ 

a sy ~- lo σι πὸ σελήνην ἀποτελέσματα ἀλλοίαν ἐλάμβανε τὴν διοίκησιν" ἐν Ἰχϑύσι γὰρ 

λιος γενόμενος ἀρχὴν ἐποίει φϑινοπώρου χαὶ οὐχὶ τέλος τοῦ" 

1S νῦν. εἰ οὖν τῆς χινήσεως ἐπὶ ϑάτερα γινομένης ual τὰς ἐνεργείας 

χη τῶν οὐρανίων χαὶ τὰς δυνάμεις ἀλλοίας ὑπάρχειν χαὶ δηλονότι 15 

χαὶ τὰς οὐσίας, Ἰινωσχέτω 6 ἐρωτῶν, διὰ τί ἐπὶ τάδε χινεῖται ὃ οὐρανός, 
΄ 5 \ ~ ΄ - 5 ~ 2) ‘ \ ΄ [ὦ 

30 ἀλλὰ ἐπὶ τάδε. uh τοῦτο ἁπλῶς ἐρωτᾶν, ἀλλὰ διὰ τί ὁ χόσμος οὕτως 
a τ Ἢ 3 ' 3 

ς > ΄ > \ \ "2 ΄ ΄ 

ὡς νῦν ἔχει, διαχεχόσμηται, ἀλλὰ μὴ χαϑ' ἕτερόν τινα τρόπον" χαίτοι ὡς a ν᾿ ~ 

PENI , Bal ao Ἃ >) / c 3 ’ > ~ τσ [4 >? 

ἀδιάφορον GY οὕτως ἢ ξἔχείνως ἢ ATOPLA ἐγίνετο. χαλῶς οὖν ὃ Aptoto- 20 
, > £ x ΄ ἈΠῸ \ , 

τέλης εἰς τέλος τὸ βέλτιστον ἀνήγαγε τὸν λόγον. 
>. > “Ὁ a~ ΄ eA ΄ , oO \ \ \ 

Λοιπὸν ὃὲ ἐνταῦϑα δῆλον γέγονε, διὰ τίνα αἰτίαν, ὅτε TO ἄνω χαὶ τὸ 

35 χάτω χαὶ τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερὸν ἐδείχνυξ τοῦ οὐρανοῦ, τὸ ἔμπροσϑεν χαὶ 

ἐνταῦϑα \ > \ }" τὸ ὄπισϑεν αὐτοῦ παραλέλοιπεν: ὡς γὰρ ἀπὸ τῆς ἀπορίας ἑτοίμως ἐ! 25 

εὑρεϑησόμενον εἰς τοῦτον ἀνεβάλετο τὸν τόπον τὸν περὶ αὐτῶν λόγον. 

3 διὰ Fb: δὲ διὰ A 4 διότι A: ὅτι Fe 5 τοῦτο om. ὁ πρόσϑεν Fe 
7 πρόσϑεν Fe 8 ἂν F: om. A au.crspytysat ¢ πρόσϑεν] τὸ πρόσϑεν Fe 

16 τοὺς] ἴοτί. τούσδε 18 δημιουργεῖ Fe τεταγμένα Fe 21 ‘Yépoydov F: 

ἠδροχόον A 23 χαὶ ἡ] καὶ Fe 25 év b: om. AF 20 γινόμε- 

vos Fe φϑινοπώρου Εἰ: corr. ex gtetvorwpov A 30 ἐρωτῶν c 

32 ἀδιάφορον A: διάφορον Fhe 37 ἀνεβάλλετο Fe 
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5 

10 

20 

25 

30 

oF 
9. 

I 
ἢ Cc 

3b. 

oo Se ee 7- Fe 

, \ 

p. 288813 Περὶ δὲ τῆς χινήσεως αὐτοῦ, ὅτι ὁμαλής ἐστ 

yao ἀνωμαλία γίνεται διὰ τὴν ἄνεσιν χαὶ ἐπί 

Ὕ ~ ~ ~ 5 - 

ὄχτον τοῦτο τὸ πρόβλημα τῶν περὶ τοῦ οὐρανοῦ ἐν τούτῳ 
΄ " ~ , ~ σ ΄ ΄ » 

προβαλλομένων περὶ τῆς χινήσεως αὐτοῦ, ὅτι ὁμαλής ἐστι χαὶ οὐχ ὃ 
5» Yi 2. , a , A \ ee ome _ he oo ΓΞ ~ C en / / ΡΞ = Ve 

ἀνώμαλος, δειχνύον, διότι χαὶ τοῦτο πρὸς ὕμνον τοῦ ϑείου σώματος ἄξιον 
>t ~ \ rd σ Ae ’ ἘΞ > ~ rd ἘΦ: 

ἣν παραληφϑῆναι, χαὶ μέντοι ὅτι προσεχρήσατο αὐτῷ ἐν περὶ Hees ῳ 

tos τοῦ οὐρανίου λόγῳ εἰπὼν τὴν τοῦ οὐρανοῦ περιφορὰν ean εἶνα! τῶν 
χινήσεων διὰ τὸ συνεχῆ τε εἶναι χαὶ gle: χαὶ ἀΐδιον: ταῦτα δὲ ὑπάρχει 40 

μὲν ἑχάστῃ τῶν οὐρανίων σφαιρῶν: ϑεῖαι γὰρ οὖσαι πᾶσαι χαὶ συνεχῆ 

χαὶ ἀίδιον χινοῦνται χίνησιν: ἀλλ᾽ αὗται μὲν διὰ τὸ πλείονας Exdotyy 

χινεῖσϑαι χινήσεις, τὴν μὲν οἰχείαν, τὴν δὲ τῇ ἀπλανεῖ συμπεριφερομένην, 
τὰς δὲ ὑπὸ τῶν ἀνελιττουσῶν χαλουμένων σφαιρῶν περιαγομένας, εἰ χαὶ 4ὅ 

uy, ἀληϑῆ, ἀλλὰ φαινομένην γε ἔχουσί τινα ἀνωμαλίαν. χαί ἐστι τὸ ϑαυ- 

μαστὸν πρόβλημα τῶν ἀστρονόμων τοῦτο τὸ διδομένων αὐτοῖς τινων ὕπο- 1908 
\ 

ϑέσεων, τοῖς μὲν πάλαι τοῖς περὶ Εὔδοξον χαὶ Κάλλιππον, οἷς χαὶ Aproto- 
τέλης ἀχολουϑεῖ, τῶν χαλουμένων ἀνελιττουσῶν σφαιρῶν, περὶ ὧν αὐτὸς ἐν 

~ \ ) ~ ’ 

τῇ Μετὰ τὰ φυσιχὰ διδάσχει, τοῖς δὲ wer ἐχείνους ἐχχέντρων τινῶν χαὶ 5 
5 A >_~- , \ 5 ὧν» 3 ΄ ΄ \ c 4 

ἐπιχύχλων, δεῖξαι πάντα τὰ οὐράνια ἐγχύχλιόν te xal Ouchy φερόμενα 

χίνησιν, τὴν δὲ δοχοῦσαν ἀνωμαλίαν Excotwy ποτὲ μὲν ϑᾶττον ποτὲ δὲ 

βραδύτερον χινουμένων χαὶ ποτὲ μὲν πρόσω ποτὲ δὲ ὀπίσω χαὶ ἄνω χαὶ 
΄ Vv σ -» - ~ 

χάτω, ἔστι δὲ ὅτε χαὶ ἠρεμεῖν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ τόπου χαὶ μείζονας χαὶ 10 

ἐλάττονας ὁρᾶσϑαι τοὺς αὐτοὺς ταῦτα πάντα χαὶ τὰ τοιαῦτα φαινόμενα 
> \ > 55. Ὁ > \ ΄ x x e Ld ὃ,» σ 

μόνον εἶναι χαὶ οὐκ ἀληϑ. ἀλλὰ τούτων μὲν τὴν ὁμαλότητα δείξει, ὅταν 

περὶ τῶν ἀνελιττουσῶν σφαιρῶν ἐν τῇ Μετὰ τὰ φυσιχὰ keyg, Y by ὃὲ περὶ 

det 
~ o ε ee > ΄ ΄ =~ 

τῆς πρώτης φορᾶς, ὅτι ὁμαλής ἐστι, δείχνυται, φησί, τῶν μὲν aio 

πασῶν. οἶμαι, “OL ταῖς πλανωμέναις ἁρμοττουσῶν, διὰ δὲ τὸ τὴν πρώτην 
\ \ , ΄ \ v ‘ Ὁ 6 ΄ ε ΄ 

φορὰν χαὶ τὸ φαινόμενον ὁμαλὲς ἔχειν χαὶ ux δεῖσϑαί τινων ὑποθέσεων 

διὰ τοῦτο περὶ ἐχείνης νῦν ἐπαγγέλλεται δειχνύναι. 

Καί ἐστι τὸ πρῶτον ἐπιχείρημα χατηγοριχῶς, οἶμαι, συνηγμένον ἐν 20 
ἊΝ ΄ ~ 

δευτέρῳ σχήθαςι οὕτως: πᾶσα ἀνώμαλος φορὰ ἐπίτασιν 7 ἀχυὴν ἣ ἄνεσιν 
\ Vv ig / Ὕ > % 

ἔχει" 7 χύχλῳ φορὰ ἐπίτασιν 7 ἀχμὴν ἄνεσιν οὐχ ἔχει: ἢ χύχλῳ ἄρα 7 
\ > > ” ’ ~ 

φορὰ ἀνώμαλος οὐχ ἔστι. χαὶ THY μὲν μείζονα πρότασιν ὡς ἐναργῆ παρέ- 
> A my Meee oad “ ce Naess OF 4 te aA ‘ “x M 

λαβε τῊν Λλξεγουσαν. οτι { αν ὦώμαλος Ope. STLTAGLY cyst Υ χὴν af ανεσιν" 2 

χινήσεως γὰρ διαφ ee! τὸ tae tov xat τὸ βραδύτερον, xat tod μὲν ϑάττονος 
> 

ἡ ἀνωμαλία χατὰ τὴν ἐπίτασιν γίνεται τῆς χινήσεως ἀεὶ μᾶλλον ϑάττονος 

Oe 

ἘΣ £ a pape ὯΝ fp >I aes ΕΝ δ » ᾿Ξ. \ \ ΠΩ Ὁ 4 

γνομξνης: τοὺ OF ppacut TEPOD LATA τὴν ανεσιν αξι ETL TO Ὡραούτερον oe 

σης, ἢ GE ἀχμὴ ϑεωρεῖται χατὰ τὸ τάχιστον, ὥσπερ ἣ παραχμὴ χατὰ τὸ 30 

ἐστι Ke 2 γίγνεται ὁ 6 ἦν] ἐστι ς 9 πᾶσαι om. Fe 10 πλείους 

11 οἰχείαν Fb: οἰχεῖα A 13 τινα om. Ο: thy Fe 14 δεδομένων Fe 

Μετὰ .“ὰ φυσιχὰ] XI 8 28 περὶ] ἐπ᾽ c νῦν Fb: om. A 32 μείζω Fe 
"7 
ol 37 ywpodans AC: χωροῦσα Fe παραχμὴ CFb: ἀχμὴ A 
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βραδύτατον. τὴν δὲ ἐλάττονα πρότασιν τὴν λέγουσαν, ὅτι ἢ χύχλῳ φορὰ 190a 

οὔτε ἐπίτασιν ἔχει οὔτε ἀχμὴν οὔτε ἄνεσιν καὶ αὐτὴν ἐν δευτέρῳ σχήυατι 
χατεσχεύασεν οὕτως: τὸ ἀχμὴν ἔχον ἣ ἀρχὴν ἔχει ἣ μέσον ἣ τέλος" F 
χύχλῳ χίνησις οὔτε ἀρχὴν ἔχει οὔτε μέσον οὔτε τέλος: ἢ ἄρα χύκχλῳ 35 

5 χίνησις ἀχμὴν οὐχ ἔχει. εἰ δὲ μὴ ἀκμήν, οὔτε ἄνεσιν οὔτε ἐπίτασιν: ἣ 
γὰρ ἀχμὴ πέρας τῆς ἐπιτάσεώς ἐστιν ἣ ἀρχὴ τῆς ἀνέσεως. παλιν OF τὴν 

ἐν ταύταις μείζονα πρότασιν τὴν λέγουσαν, ὅτι τὸ ἀχμὴν ἔχον ἀρχὴν ἔχει 
7 μέσον ἣ τέλος, δείκνυσιν ex διαιρέσεως οὕτως“ τὰ ἀχυὴν ἔχοντα ἐν 40 

ταῖς χινήσεσιν ἢ φυσιχά ἐστιν ἢ ἔμψυχα σώματα, τουτέστιν ἣ ἁπλᾶ 7 
10 μιχτά" τῶν δὲ φυσιχῶν τὰ μὲν χατὰ φύσιν χινεῖται, τὰ δὲ Biar χαὶ τὰ 

μὲν χατὰ φύσιν χινούμενα τὴν ἀχμὴν ἔχει πρὸς τῷ τέλει χαὶ τῆς χινή- 
σεως, ἣν χινεῖται, χαὶ τοῦ τόπου χαὶ τοῦ χρόνου: ϑᾶττον γὰρ χινεῖται 4 

> nN 
El 

\ ~ > , ¢ ΄ , 2 Q/ ΄ ~ ΄ 

πρὸς ταῖς. οἰχείαις ὁλότησι γινόμενα, εἰς ἃς ἐλῦοντα παύεται τῆς χινήσεως" 

τὰ δέ γε βίᾳ | χινούμενα χαὶ παρὰ φύσιν τὴν ἀχμὴν ἐν ἀρχῇ τῆς χινή- 190> 

15 σεως ἔχει" ἐν ἀρχῇ γὰρ ϑᾶττον χινεῖται τῆς τοῦ χινοῦντος αὐτὰ δυνάμεως 

τότε μᾶλλον συνούσης᾽ τοιγαροῦν ἐχείνης χατὰ βραχὺ μειουμένης χαὶ ἀπο- 

λειπούσης χατὰ τὴν οἰχείαν ῥοπὴν λοιπὸν φέρεται τὸ φερόμενον. τὰ γοῦν 5 

ἀχοντιζόμενα ἢ ἀναρριπτούμενα βάρη ἕως τότε φέρεται παρὰ φύσιν, ἕως 7 
τοῦ βιαζομένου δύναμις σύνεστιν, ἐχείνης δὲ ἀπολειπούσης ἐπὶ τὸ χάτω 

20 φέρεται λοιπὸν χατὰ τὴν οἰχείαν ῥοπήν. τοῖς δὲ bu TTOVUEVOLS, φησίν, 

τς μέσον ἣ ἀχυή. τίνα οὖν ἐστιν τὰ ῥιπτούμενα; ἢ δῆλον, ὅτι οὐ τὰ ἁπλᾷ 10 

χαὶ φυσιχὰ σώματα" ταῦτα γὰρ i χατὰ Say ἢ παρὰ φύσιν χινούμενα ἤδη 
ἀποδέδοται: ἀλλὰ τὰ μιχτὰ τῶν ζῴων, ἅπερ οὔτε ἄνω χινεῖται διὰ τὸ exe ιν 

χαὶ τὰ χάτω βρίϑοντα οὔτε χάτω διὰ τὰ ὧν ἄνω ἣ φορά, ἀλλ 

95. πλάγιον, ἅτινα ῥιπτούμενα εἶπεν ἣ ἀπὸ τῆς πρὸς τὰ ῥιπτεῖσϑαι λεγό- 15 

ueva βέλη τε χαὶ δόρατα δμοιότητος, ὅτι χαὶ ἐχεῖνα εἰς τὰ πλάγια πεμπό- 
usva ῥιπτεῖσϑαι λέγεται, ἣ ῥιπτούμενα τὰ τῶν ζῴων σώματα χαλεῖ 

τ 
> 5 ~ ! r lA +) \ > \ BN an \ a \ 

ς ἕν αῦτοις Ψυχῆς ἀχοντιζούσης GUTTA Srl τὰ πλάγια παρὰ τὴν KATA 
i 

φύσιν ἑκάστου τῶν ἐν αὐτοῖς χίνησιν" ἄνευ γοῦν τῆς ψυχιχῆς Opuzs χινού- 20 
> ~ , > ~ > 

30 μενα οὐ ταύτην χινεῖται τὴν χίνησιν, GAN ἐπὶ τὸ χατὰ φύσιν τοῦ ἐπιχρα- 
- » - “ὦ ἀπ σε ΝΥ ~ ε 3 

τοῦντος ἐν αὐτῷ τῶν ἁπλῶν. ὅτι δὲ τοῖς ἐμψύχοις al χινήσεις THY ἀχμὴν Hy otis i Ι i 
v " ~ > ~ Vv ~ 

ἔχουσι περὶ τὸ μέσον, 2x τῆς ἐπαγωγῆς ἔστι μαϑεῖν. χαὶ τὰ πτηνὰ yap 
‘ ‘ 

χαὶ τὰ πεζὰ ζῷα α ἐν μὲν ἀρχῇ τῆς κινήσεως γυμνασίας δεῖται χαὶ παρασχευῆς 25 
‘ 

τῶν μελῶν πρὸς τὴν κίνησιν, πρὸς GE τῷ τέλει χεχμηχότα λοιπὸν ἀργό- 
>] Ὗ 

τερον χινεῖται: δῆλον δὲ τοῦτο καὶ ἐν τοῖς γυμνασίοις ἐστί: τὴν ἀχμὴν δὲ ©. σι 

v ~ , 

ἔχουσι περὶ τὸ μέσον τῆς χινήσεως. 
' 

ἢ - 5 ΄ ~ / Ὁ δὲ ᾿Αλέξανδρος μετὰ ταύτην τὴν ἐξήγησιν τὴν ἐπὶ τῶν ζῴων περὶ 30 
δ 

4 

\ , ~ ΄ \ 5 \ , wy ε , 

τὸ μέσον τῆς χινήσεως τὴν ἀχμὴν λέγουσαν ἄλλην ὡς ταύτης πιϑανωτέραν 5 Ί | μη Ί Ί 

1 βραδύτατον Fb: βραδύτερον AC ἐλάττω Fe 2 αὐτὴν] ταύτην c 0 πέρας 

Ab: ἣ πέρας Fe μείζω Fe 7. 8 ἀρχὴν ἔχει ἢ μέσον] ἢ μέσον ἔχει ἢ ἀρχὴν 

Fe 15 yao AC: yao to Fe 16 συνούσης ACb: αὐτὰ χινούσης Fe 19 oby- Ι i 
εστι ὁ ἐστι Fe 23 ἀποδέδειχται Ὁ 24 ὧν ἄνω ἣ φορά] ἐν αὐτοῖς RR, eet 

ἀνάφορα Fe 38 λέγουσαν] corr. ex ἄγουσαν A ταύτης Fb: ταύτην A ] ] 
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ἐπάγει γράφων, ὅτι τοῖς ῥιπτουμένοις ἀνὰ μέσον λέγοι ἄν ob τῆς ἰδίας 190» 

αὐτῶν χινήσεως, a χινοῦνται, τὸ μέσον λαμβάνων, ἀλλὰ τῆς KATA τύπον, 

ἐν ᾧ χινοῦνται. τὰ udy γὰρ χατὰ φύσιν χαὶ παρὰ φύσιν χινούμενα τῶν 35 

ἁπλῶν, οἷον γῇ χαὶ πῦρ, τὸ μὲν ἐν τῷ χάτω ἮΝ sald 5 χαὶ τῆς 

5 χατὰ φύσιν καὶ τῆς παρὰ φύσιν χινήσεως" χαὶ γὰρ χαὶ ἢ κατὰ φύσιν φερο- 

μένη βῶλος πρὸς τῷ χάτω τὴν ἀχμὴν ἔχει χαὶ ἢ βίᾳ ἀναρριπτουμένη" Fj 

γὰρ =) σὲ 
— ἡ πτοῦντος χάτωϑεν δύναμις νεαρωτέρα πρὸς τῷ χάτω ἐστί: πλὴν 40 

t ἱ i 
ind / , ~ , ¢ 

ὅτι τῆς μὲν χατὰ φύσιν χινήσεως ἐν τῷ τέλει τῆς χινήσεώς ἐστιν ἢ 
i i ry j i | 

ἀχμή, τῆς δὲ παρὰ φύσιν ἐν ἀρχῇ" xat τὸ πῦρ 
ν 

ἊΝ ΄ ΄ » \ 
DS OWOLWS AY THY 

-- 

σ 

10 ἀχμὴν ἔχει χαὶ τῆς χατὰ φύσιν χινήσεως, ὅταν ἐπὶ τὸ ἄνω φέρηται, χαὶ 
~ . , σ v > ΄ is e Prac . 

τῆς παρὰ φύσιν, ὅταν ἄνωϑεν ἐχϑλίβηται βίᾳ. τὰ δέ γε ῥιπτούμενα, 45 

φησίν, οὔτε ἄνω οὔτε χάτω χινούμενα, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸ μέσον, ἐν τούτῳ χαὶ 
τὴν ἀχίμὴν ἔχει τῆς χινήσεως: ἐν ᾧ γὰρ χινεῖται ee τόπῳ, ἐν 1911 
τούτῳ χαὶ τὴν ἀχμὴν ἴσχει τῆς χινήσεως, χινεῖται δὲ τὰ ῥιπτούμενα ἐν 

15 τῷ μεταξὺ τοῦ ἄνω χαὶ xdtw οὕτω γὰρ χαὶ τὰ τοξεύματα χαὶ τὰ 
‘ ‘ ‘ 

oy 
΄ ἈΝ Ἁ > ‘ \ \ Γ᾿ \ A 4 5 ~ ~ Μήποτε δὲ τὴν ἀρχὴν χαὶ τὸ μέσον καὶ τὸ τέλος οὐ τοπιχῶς hau- 5 

8 fa EN 4 ? A / = aN \ ᾿Ξ \\ ἃ as - \ 2 A X / βάνει μόνον ὁ ᾿Αριστοτέλης, ἀλλὰ χαὶ χρονικῶς xat χατὰ τὴν χίνησιν. 
> ~ i οἷ > \ A) > , , Ἁ / σ ¢ 4 δηλοῖ ὃὲ χαὶ αὐτὸς τὴν ἐλάττονα πρότασιν thy λέγουσαν, ὅτι ἢ χύχλῳ 

20 φορὰ οὔτε ἀρχὴν ἔχει οὔτε μέσον οὔτε τέλος, ὑπομιμνήσκων διὰ τοῦ τῷ 
ΕΞ γὰρ χρόνῳ ἀίδιος χαὶ τῷ μήκει συνηγμένη χαὶ ἄχλαστος" 10 

ὥστε μήτε χατὰ τὸν χρύνον ἀρχὴν ἔχειν ἢ μέσον ἢ τέλος μήτε χατὰ τὴν 
φορὰν 7 τὸ διάστημα χυχλιχὰ ὄντα" τὸ γὰρ TH Yue: συνηγμένον 

χαὶ ἄχλαστον χαὶ περὶ τῆς χύχλῳ φορᾶς εἴρηται" περὶ γὰρ αὐτῆς ἦν 
τῷ σι | ἘΞ re) a ( 

~ τ ἃ.» ἢ ev \ ~ ΄ nv“ 5 \ ~ Vv 

χῶς ὃ λόγος" διὸ χαὶ ϑηλυχῶς προήχϑη, xdv ἀπὸ μεταφορᾶς elpy- 
ῦ 7 \ Z >) >} > \ / \ \ v Ξ. 

ται τοῦ μεγέϑους χαὶ τοῦ μήχους, ἐφ᾽ οὗ τὸ συνηγμένον χαὶ τὸ ἄχλαστον 15 
ΕΟ | Ν Ἔν φνς τὸν Ν᾿ \ 3 ΄ σ \ \ > 50,7 

χυρίως ἐπαληϑεύει. τὸ μὲν γὰρ συνηγμένον, ὅτι περιφερὲς χαὶ οὐχ εὐϑύ" 
ἢ \ > OG. 2 NY Vv \ l4 \ / \ >. Vv σ [τὰ 

τὸ γὰρ εὐῦυ ἄρχὴην ἔχει χαὶ μέσον χαὶ τέλος: τὸ GE ἄχλαστον., ὅτι οὕτω 

συνηγμένον ὥστε μὴ χεχλάσϑαι, ἕνα μὴ παρὰ τὴν κλάσιν ἐξοχῆς τινος 
/ \ » ΄ 

30 {LVOUEVTS χαὶ ἀρχὴ 
Ἂν id Ἢ “art τέλος χαὶ ἀνωμαλία. χαὶ αὐτὸς δὲ 6 20 ι 
͵ 

᾿Αλέξανδρος προελϑὼν διὰ τούτων, ὧν ἐγὼ παρεϑέμην tod ᾿Αρὶστοτέλους, 
. ete 9} / σ \ s > \ FX ~ » \ , la bye. φησιν, ὅτι τὸ μέσον οὐ τὸ μεταξὺ τοῦ ἄνω τε xal χάτω λέγει, 

Long > ‘ ~ ἣν ΄ εἴπερ φησὶ tH τε χρόνῳ ἀΐδιος καὶ τῷ μήχει συνηγμένη χαὶ 
- > > ν e 

ἄχλαστος. εἰ τοίνυν ἣ χύχλῳ χίνησις οὔτε ἀρχὴν οὔτε μέσον οὔτε 2% 
or pap we et ran \ 5 \ » Ἕ >) a | nn ay, ~ μων, Ψ ἿΞ c LA h 

35 τέλος χει» TO Of “ἀχμὴν᾽ EXOV ἢ ἀρχὴν 7 μέσον ἣ τέλος ἔχει, ἣ χύχλῳ 

ἄρα χίνησ is ἀχμὴν οὐχ ἔχει: εἰ οὖν τὸ μὴ ἔχον ἀχμὴν οὔτε ἐπί- 
vo τάσιν οὔτε ἄνεσιν ἔχει, εἴπερ ἣ ἀχμὴ πάντως ἣ πέρας ἐστὶ τῆς 

4 τὸ AF: τὰ be 5. 6 φερομένη) χάτω φερομένη Fe 6 τῷ] τὸ Fe ἀναρ- 
‘ ‘ | μ | ' 

ριπτουμένη F: ἀναριπτουμένη A 7 χάτωϑεν] χάτω Fe τῷ] τὸ Fe 

13 τὴν Ε: ta A 18 μόνον om. Fe 19 δὲ καὶ] δὲ Fe ἐλάττω Fe j ' 

23 συνηγμένη Fe 24 ἄχλαστος Fe 27 μὲν om. Fe 28 οὕτως ς 32 τε 

om. Fe λέγει Ὁ: comp. ambig. A: λέγεται Fe 33 te om. Fe 34. 85 τέλος 
A 

οὔτε μέσον Fe 



σι 

10 

τῷ σι 

90 
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ἐπιτάσεως ἣ ἀρχὴ τῆς ἀνέσεως. 7% χυχλοφορία ἄρα οὔτε ἀχμὴν οὔτε ἐπί- 1915 
7 " > ‘ b) ei Ss eo: 

τασιν οὔτε ἄνεσιν ἔχει" ἣ (δὲ) ἀνώμαλος χίνησις ἀχυνὴν ἔχει χαὶ ἢ ἐπί 
σιν ἣ ἄνεσιν: ἢ χυχλοφορία ἄρα ἀνώμαλον σι οὐχ 

Ss ~ SX Ca, Sh > > 5 

Καλῶς δὲ 6 ᾿Αλέξανδρος ἐσημειώσατο, ὅτι χαὶ ἐ 
rs ὦν > ΄ Ἁ 

λέγει οὐχ ἀνάγχη πᾶν τὸ χινούμενον ἀνωμάλως χαὶ ἐν ἐπιτάσει χαὶ ἐν 

ἀχμῇ γίνεσϑαι χαὶ ἐν ἀνέσει. οὔτε. γὰρ τὰ τὴν ἀχμὴν ἔχοντ α ἐν τῇ τῆς Bo 
5 la . ~ v Ἢ i ¢ ‘ > ‘ ‘nan 5 " 

χινήσεως ἀρχῇ ἔχοι ἂν ἐπίτασιν: ἢ γὰρ ἐπίτασις ὁδός ἐστιν ἐπ μαι ἐς a 

. S- = 

< 

Ὗ ~ 3 ~ / ~ 

ἀχμὴν χαὶ πρὸ τῆς ἀχμῆς γίνεται, ταῦτα OF ἀπὸ τῆς ἀχμῆς ἄρχεται" οὔτε 
cy , ~ ~ 

αὖ πάλιν, ὧν ἣ ἀχμὴ πρὸς τῷ πέρατι, ταῦτα ἄνεσιν χαὶ παραχμὴν οἷόν 40 
Vv ‘ ΄ \ ns ΄ 

τε ἔχειν: ἣ γὰρ ἄνεσις, ἐν οἷς. ἔστι, μετὰ τὴν ἀχυνήν ἐστι, τούτοις δὲ 7 
> ‘ \ ~ / σ > ΘΝ, / 4 σ \ c 5 “ 

ἀχμνὴ πρὸς τῷ τέλει. ὅταν οὖν 6 ᾿Αριστοτέλης λέγῃ ἅπασα γὰρ ἣ ἀνώ- 
v 

υαλος φορὰ xat ἄνεσιν o ὃ“ ( ἘΞ » 2 ἘΞ ἐπίτασιν χαὶ ἀχυ ἦν, οὐχ ὡς 

πάσης πάντα ἐχούσης, ἀλλὰ τῆς πάσης τὰ πάντα, ἑχάστης δέ, εἰ χαὶ μὴ 4 
\ 

πᾶντα, ἀλλὰ ἀχυήν γε πάντως χαὶ τῶν λοιπῶν τὴν ἔτ 
7 

a ραν. τοῖς μὲν γὰρ 

χατὰ φύσιν ἐπίτασίς ἐστι χαὶ ἀχυή, | τοῖς ὃὲ παρὰ φύσιν ἀχμὴ xat 1910 

ἄνεσις, τοῖς δέ, ὡς λέγει, Ee τς ἐπίτασις ual ἀχυ ὴ χαὶ ἄνεσις. 
᾿Αξιῶ δὲ ἐφιστάνειν, εἰ μὴ κατὰ τὰ αὐτὰ λήμματα χαὶ τῆς τοῦ πλανω- 

͵ 

5 \ μένου χινήσεως TH ἀνώμαλον ἀποφάσχοιτο: χαὶ γὰρ χαὶ ἐπὶ τούτου ἀληδές, ὃ 

ὅτι χαὶ τῷ χρόνῳ ἀΐδιος χαὶ TH μήχει συνηγμένη καὶ ἄχλαστος, ὥστε μήτε 

χατὰ τὸν χρόνον μήτε χατὰ τὴν χίνησιν μήτε χατὰ τὸ διάστημα ἀρχὴν 
Vv a“ / mI 4 > 9\ ‘ ~ δῶν 5 , Vv rs Les | 4 

ἔχειν 7 μέσον ἣ τέλος" εἰ GF wy ταῦτα, οὐδὲ Axury, εἴπερ ἐν ἑνὶ τούτων 
is 7 > si ’ 

ἢ Guppy: εἰ OF UN ἄχμὴν, OUTE Ov (tasty οὔτε ἄνεσιν: εἰ δὲ μήτε ἀχμὴν 10 
΄ 3 “4 , »ν Sar >) σ ν᾿ (2 >? 4 \ 

υήτε ἐπίτασιν μήτε ἄνεσιν, οὐδὲ. ἀνωμαλίαν. ὅτε οὖν ὁ ᾿Αριστοτέλης περὶ 
~ ΄ > , σ ΄ ΄ > a ~ ° \ 

τῆς χινήσεως εἰπών, ὅτι ὁμαλής ve ἐπήγαγε λέγω δὲ todtTO περὶ 

τοῦ πρώτου οὐρανοῦ χαὶ περὶ τῆς Byes φορᾶς, ὡς ἐπὶ τούτου 
ΕῚ ~ ~ 

τὸν λόγον ἐποιήσατο Bovkduevos αὐτῷ χαὶ τὰ φαινόμενα μαρτυρεῖν. 15 

— A π"᾽ > ΄ ΄, ~ 

p. 988 a 27 Ect, ἐπεὶ παν χινο ἐν τς OY ὑπὸ TLYOS XLVELTAL SWS τοῦ 

ὥστε χαὶ THY φορὰν ἀδύνατον ἀνώμαλον εἶναι. 20 

τ ἐπιχείρημα τοῦτο δειχνύον, ὅτι οὐχ ἔστιν ἀνώμαλος ἢ τοῦ 
πρώτου οὐρανοῦ χίνησις, ἐπὶ δύο ἀξιώμασι περαινόμενον, ἕξνὶ μὲν τῷ λέ- 

γοντι, ὅτι πᾶν τὸ χινούμενον Ord τινος χινεῖται, ὅπερ ἐν τῷ H τῆς 
Φυσιχῆς ἀχροάσεως οὕτως ἔχον ἀποδέδειχται, δευτέρῳ δὲ τούτῳ ξπομένῳ % 

τῷ λέγοντι, ὅτι ἣ ἀνωμαλία τῆς χινήσεως. ἣ παρὰ τὸ χινοῦν γίνεται, ὅταν 

ἄλλοτε ἄλλο ἢ τὸ χινοῦν ἣ τὸ αὐτὸ μὲν ᾧ, ἄλλοτε δὲ ἄλλῃ δυνάμει χινῇ: 

2 ἣ δὲ ἀνώμαλος seripsi: sed regularis Ὁ: ἣ ἀνώμαλος AFe 3 οὐχ Fb: postea 

ins. A! 6 τὴν om. Fe 14 ἀλλ᾽ Fe post πάντως del. δὲ A 21 ἔχειν 
ἘΠῚ corr. ex ἔχει A} οὐδὲ a: οὔτε AF 22. 23 ἐπίτασιν μήτε ἄνεσιν μήτε ἀχμήν 

Fe 24 ἐπήγαγεν Fe λέγω b: λέγων AF 25 περὶ τῆς F: τῆς περὶ A 

20 αὐτῷ Fb: εἶναι comp. A 21 ἔτι F: om. A 31 ὅτι om. F H F: 

ἧτα A 82 Φυσιχῆς] VIII 4 δὲ F: om. Ab 34 μὲν ἡ A: μὲν CFb 

χινῇ]} 6 corr. Εἰ: χινείη A: χινεῖ C 
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Areas 2 Lore ἄλλως Sianeltievoy 4 xol wh Gel Bova Jol! 7, παρὰ τὸ utvobuevov, ὅταν ἄλλοτε ἄλλως Graxstuevoy ἢ χαὶ μι] eb ὀυνά- 191» 

μενον διοίως ὑπαχούειν τῇ τοῦ χινοῦντος δυνάμει, ἣ παρ᾽ ἄμφω διαφό- 80 
ῃ 

΄ μ na b] ΄ Ἃ ~ 

pots χρώμενα δυνάμεσιν. 7 οὖν ἀνώμαλος χίνησις γίνεται 7 τοῦ χινου- 
aL “ ~ ~ ἋἊ τ ~ , ‘ as Ἁ 3 4 

μένου 7 τοῦ χινοῦντος 7 ἀμφοῖν μεταβαλλόντων, περὶ ὃὲ τὸν οὐρανὸν 
ΡῈ 9 ἡ ~ ν » ~ 

5 οὐδὲν τοιοῦτον συμβαίνειν δυνατόν: οὔτε γὰρ αὐτὸν οὔτε τὸ χινοῦν αὐτὸν 

οὔτε ἄυφω μεταβάλλειν δυνατόν: χαὶ τὸ συμπέρασμα, ὅτι περὶ τὸν obpa- 3s 

voy ἀνωμαλία γενέσϑαι ἀδύνατόν ἐστιν. 

Ἐν δευτέρῳ σχήματι χἀνταῦϑα ἢ συναγωγή. χαὶ ἢ μὲν μείζων πρό- 

τασις ὡς ἐναργὴς BS θνν τὴν ὃξ. ἐλάττονα τὴν λέγουσαν, ὅτι περὶ 

10 τὸν οὐρανὸν οὐχ ἂν γένοιτο οὔτε τοῦ χινουμένου οὔτε τοῦ χινοῦντος 
, ν , ~ ~ ~ ~ 

οὔτε ἀμφοῖν μεταβολή, δείχνυσι πρῶτον ἐπὶ τοῦ χινουμένου τοῖς Tpn- 40 
) ~ ’ ~ ~ 

αποδεδειγμένοις ἐπ΄ αὐτοῦ αὐ (fetal τὸ χινούμενον πρῶτον τῶν 

σωμάτων ἐστὶ χαὶ ἁπλοῦν χαὶ ἀγένητον χαὶ ἄφϑαρτον, ὡς δέδειχται, 
A oi ~ id / 5 ΄ vr] > σ A \ 

τὸ ὃξ τοιοῦτον ἁπλῶς χαὶ τελέως ἀμετάβλητον ἐστιν, Elta, ὅτι χαὶ τὸ 
= ~ \ > \ 5 - ~ > ~ a 7 ᾿Ξ 

15 χινοῦν τὸν οὐρανὸν ἀμεταβλητόν ἐστιν, ἐκ τοῦ μᾶλλον ἐπιχειρῶν δείχνυσιν" 45 

εἰ γὰρ τὸ χινοῦν τὸ πρῶτον τῶν χινουμένων χαὶ ἁπλοῦν χαὶ ἀγένητον | 
δ yor ἀοῦσοτ χαΐ 2 δ 4 WIT ὲ 2 ἣν acd go χαὶ ἄφϑαρτον, χαΐ ἐστι TO μὲν χινούμενον Gua, τὸ Ge χινοῦν ἀσώμαι- 192a © 

> 

tov, πολὺ μᾶλλον τὸ χινοῦν ἀμετάβλητον ἂν εἴη χαὶ ἀναλλοίωτον". ἔδειξε 
ων δ ζω 4 ~ ~ > , σ \ ΄ 

τῷ ὀγδόῳ τῆς Φυσιχῆς ἀχροάσεως, ὅτι τὸ πρώτως χινοῦν ἀχί- ὅ i aL \ > 

Oe UAL € - 
- > > Ἐν ς ΄ > ~ > ΄ ΄ a~s 

20 νητὸν παντελῶς ἐστιν. εἰ οὖν Exdtepov αὐτῶν ἀμετάβλητόν ἐστι, δῆλον, 
σ ἣΝ a ΄ Ὑ 5 ~ 

ὅτι χαὶ ἄμφω: % 6& ἀνώμαλος φορὰ γίνεται ὁποτέρου τούτων ἣ ἀμφοῖν 
, 

μεταβαλλόντων: ἀδύνατον ἄρα τὴν eae ρορίαν ἀνώμαλον εἶναι. 

ὁ ὃς εἴτε ἄμφω μεταβάλλοι, οὐδὲν χωλύει ἀνωμάλως 10 
5 Ξ ay χινεῖσϑαι ἀσφαλῶς εἴρηται" ou γάρ ποτ τέρων pe 

25 Ouahy, χίνησιν γίνεσϑαι, ἐὰν χατὰ ἀναλογίαν ἢ μεταβολὴ γίνεται" διὸ οὐδὲν 
χωλύει εἶπεν" εἰ uh ἄρα, χἂν γένηται δυαλὴς διὰ τὴν τῆς τον: ἀναλο- 

τίαν, οὐχ ὁμοία 7 τοιαύτη χίνησις τῇ πρὸ τῆς anes ἔσται, χαὶ οὕτως 15 U 

ἀνώμαλον ἢ ἀνάγχη γενέσϑαι. ἀσφαλῶς δὲ τὴν σύγχρισιν ἐποιήσατο 

τοῦ χινουμένου σώματος πρὸς τὸ ἀχίνητόν τε χαὶ ἀσώματον: σώματι 

80 γὰρ χατὰ φύσιν μᾶλλον τὸ μεταβάλλειν 7 ἀσωμάτῳ χαὶ χινουμένῳ ἣ ἀχι- 

νήτῳ: κχαϑόλου γὰρ σωμάτων at τοιαῦται μεταβολαί. 30 

Δοχεῖ δὲ χαὶ ἄλλην αἰτίαν ὩΣ ἐν τῇ χινήσει ἀνωμαλίας παραλείπειν 
- 

τὴν τοῦ μεταξὺ διαφοράν, δι᾿ οὗ ἣ χίνησις, ἄλλην οὖσαν παρὰ τὸ χινοῦν 
Y ι 

1 ὅταν A: om. CFbe ἡ A: om. CFbe 5 δυνατόν) δύναται Fe 7 γίνε- 
σϑαι ¢ 8 ἡ συναγωγὴ κἀνταῦϑα Fe 9 παρείληπται A: παραλέλειπται Fb 

ἐλάττω Fe 12 ἐπ᾿ ὑπ᾽ Fe 16 γὰρ] fort. yap ἐστ χινουμένων]ὔ χινουμένων 

ἐστὶ ¢ 17 post ἄφϑαρτον add. χαὶ αὐτὸ πρῶτον τῶν χινουμένων ἐστὶ καὶ ἁπλοῦν καὶ 

ἀγένητον zat ἄφϑαρτον Fe 19 δὲ Ke: om. AFb ὀγδόῳ A: H Fe 

Musex7js} VIII 5 sq. 21 ὁποτέρου b: ὁποτέρα A: ἣ ὑποτέρου Fe 24 εἴρηται Εἰ: 

Sieve. A: dictum esse videtur Ὁ: fort. εἰρῆσϑαι δοκεῖ 25 κίνησιν F: χίνησις A 

nat” Fe 26 χωλύειν ὁ 29 σώματος c: comp. ambig. F 30 τὸ υεταβάλλειν 

μᾶλλον Fe ἀσωμάτου c: comp. F κινουμένῳ} comp. ambig. A: κινουμένου Fe 

30. 31 ἀχινήτου ο: comp. F Ὁ] γὰρ] yao τῶν Fe 32 παραλιπεῖν Fe ] 
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\ , \ ~ \ » ~ ey. ¢ , ΄ ae 

χαὶ χινούμενον: χαὶ γὰρ hentouspods μὲν ὄντος τοῦ μεταξὺ ϑάττων ἢ 192s 
΄ , \ “ , s\ ». ’ ~~ 

Eee eterna τοῦτο; ᾿παχυτεβδὺ δὲ βραδυτέρα. ἀλλὰ συνεχὲς ὃν 30 

ἑαυτῷ, τὸ οὐράνιον σῶμα χαὶ μηδὲ ἐχτὸς ἔχον τι οὐδὲν ἔχει τὸ μεταξύ. 
οὔτο δὲ τὸ ἐπιχείρηυα. οὐ μόνον ἐπὶ τοῦ πρώτου οὐρανοῦ φαί- 

yes | \ 
ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ τῶν πλανᾶσϑαι λεγομένων. χαὶ yap ἐχεί- Ou < [0] aA 2 - Qr 

oO 
¢ Oo. εὶ ad a ΟΦ ep 

γων ἕχαστος ὑπὸ χινοῦντος ἀχινήτου zat ὑπὸ ἀσωμάτου αἰτίου χινεῖται 80 

χαὶ τῆς πρώτης φύσεώς ἐστιν καὶ ἁπλοῦς χαὶ ΕἸ τος χαὶ ἄφϑαρτος χαὶ 
ΝΑ ~ \ 5 > Ἁ ἦν 

διὰ τοῦτο χαὶ ἀμετάβλητος, χαὶ πολλῷ μᾶλλον τὰ κινοῦντα αὐτὰ ἔχει 
~ > oy A v > \ ς ΄ > ΄ 

ταῦτα ἀσώματα χαὶ axtvyta ὄντα. εἰ οὖν χαὶ ἐπὶ τούτων ἑχάτερον ἀμετά- 

10 βλητόν ἐστι καὶ τὸ χινοῦν χαὶ τὸ χινούμενον, ἀδύνατον χαὶ τὴν τούτων 35 

χυχλοφορίαν ἀνώμαλον εἶναι. χἂν φαίνηταί τις ἐν ταύταις ἀνωμαλία, φαι- 
’ . , , ΄ / 

νομένη μόνον ἐστί. διὸ χαὶ οἱ ἀστρονόμοι ὑποϑέσεις τινάς. ὡς πρότερον 

εἶπον, λαβόντες σώζουσι τὰ φαινόμενα ἐγχυχλίως χαὶ ὁμαλῶς πάντα τὰ 
! i ‘ ‘ 

ἊΣ ΄ ~ ~ 

ράνια χινεῖσϑαι συγχωροῦντες. 

15 p. 388υ1 Καὶ γάρ, εἰ γίνεται ἀνώμαλος ἕως τοῦ εἰ γὰρ ἐπίτασις, 

χαὶ ἄνεσις. 

Ἔν τῷ δευτέρῳ ei ae τῶν δειχνύντων, ὅτι ὁμαλής ἐστιν 7 4 

χίνησις τοῦ οὐρανοῦ, λαβών, ὅτι πᾶν τὸ χινούμενον ὑπό τινος χινεῖται. 1920 

χαὶ ὅτι, εἰ ἀνώυαλος ἐν τῷ οὐρανῷ χίνησις, 7 παρὰ τὸ χινούμενον ἂν ἣν 

20 ἣ παρὰ τὸ χινοῦν ἢ παρ’ ἄμφω, χαὶ δείξας συντόμως, ὅτι οὔτε παρὰ τὸ 
πὰ > χινούμενον δυνατὸν dvopaxtay εἶναι ἐν τῇ τοῦ οὐρανοῦ outs πολλῷ 5 

~ \ \ ~ > , / > ~ X 2 ayer >> 

udhhov παρὰ τὸ χινοῦν, ἐν τούτοις μερίσας ἐχεῖνο τὸ ἐπιχείρημα ὃι 

ἔχνυσιν. ὅτι παρὰ τὸ χινού- 
\ 

wv ~ , ~ ae 

ἄλλων ἐπιβολῶν χατὰ μὲν τὸ τρίτον τοῦτο GELx 

0 usvoy οὐχ ἂν γένοιτο ἀνώμαλος 4 τοῦ οὐρανοῦ χίνησις, χατὰ δὲ τὸ 
5 ~ -~ σ PS! \ X oe \ > \ , 

95 ἐφεξῆς, ὅτι οὐδὲ παρὰ τὸ χινοῦν. χαὶ ὅτι μὲν οὐ παρὰ τὸ χινούμενον, 
᾿Ν o " ε ε Υ 
δείχνυσιν οὕτως" εἰ γὰρ γίνεται, tot ἣ ὅλη κίνησις, τουτέστιν ἥ ὅλου 10 

- , ΄ \ \ \ a. 

τοῦ σώματος, ἐπὶ aaa χαὶ ote μὲν γίνεται ϑάττων ὁτὲ δὲ βρα- 
ὮΝ Ν , , mal 4 / ~ ΤᾺΝ Δ [4 δυτέρα πάλιν, ἣ τὰ μέρη τῆς χινήσεως μεταβάλλει" μέρη Ge χινήσεως 

τῶν μερῶν τοῦ οὐρανοῦ χινήσεις, ὥσπερ χαὶ ὅλην τὴν τοῦ 

30 ὅλου: εἰ οὖν det} (ϑείη write τὸ ὅλον μήτε τὰ μέρη μεταβάλλοντα τὴν 1Ὁ i ie yee | i 
7 

χίνησιν ὡς ποτὲ μὲν ἐπιτείνεσϑα! ποτὲ 6 ἀνίεσϑαι, οὐχ (ἂν) ἀνωμάλως χινη- 

ϑείη. χαὶ πρῶτον μέν, ὅτι ἐν τοῖς μέρεσιν οὐκ ἔστιν ἀνωμαλία, δείχνυσιν 
> 

2x τῶν φαινομένων. εἰ yap ἐν τοσαύταις ἐτῶν μυριάσιν, ἀφ᾽ οὗ μνήμη 

1 λεπτομεροῦς F: λεπτομεροῦ A ϑάττων A: ϑᾶττον Fbe 2 βραδυτέρα A: 

βραδύτερον Fbe 3 μηδὲ] μηδὲν Fe ὃ λεγομένων ἀστέρων ec 7 ἐστι Fe 

9 ἀσώματα Fb: σώματα A 10. 11] χυχλοφορίαν τούτων Fe 11 ταύταις] 

ae c 12 ws] ws zai Fe 14 συγχωροῦντες Fb: συγχωροῦνται A 

5. ΕἸ! τ F: 7A γίγνεται ἐς 18 τοῦ οὐρανοῦ κίνησις Fe 19 εἰ 

τι fA: el ἣν ἢ 21 οὐρανοῦ] οὐρανοῦ κινήσει Fe 22 ἐχεῖνο Fb: ἐχεῖνος A 

23 δείχνυσι τοῦτο Fe 28 πάλιν om. Fe 28. 29 λέγει κινήσεως Fe 30 τὸ 

om. Fe 31 ἂν] addidi: om. AFe 
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τῆς τῶν οὐρανίων ecems διεσώθη, digits φαίνεται παραλλαγὴ Ἱενομένη 192 
τῆς πρὸς ἀλλήλους τῶν ἀστέρων σχέσεως οὐδὲ ‘cates τῆς διαστάσεως αὐτῶν, 21 

ὡς αἱ νῦν σχηματηγραφίαι δηλοῦσιν οὐδὲ πρὸς τὰς Taha παραλλάττουσαι, 

δῆλον, ὅτι οὐδεμία γέγονεν ἀνωμαλία τῆς τῶν μερῶν πρὸς ἄλληλα χινή- 

σεως, ὥστε τὰ μὲν ϑᾶττον χινηϑῆναι, τὰ δὲ βραδύτερον: πάντως γὰρ ἂν 90 

HuctBeto χαὶ τὰ διαστήματα χαὶ τὰ σχήματα πρὸς ἀλλήλους. εἰ γὰρ ἅμα 

πάντα ϑᾶττον ἢ ἅμα πάντα βραδύτερον ἐχινεῖτο, οὐχ ἦν τῶν μερῶν ἢ 

τοιαύτη ἀνωμαλία. ἀλλὰ τοῦ ὅλου, περὶ ἧς ὅτι χαὶ αὕτη ἀδύνατος ἀπο- 

δείχνυσιν οὕτως" ἣ ἀνωμαλία tis χινήσεως χατὰ ἄνεσιν γίνεται χαὶ ἐπί- 30 

10 τασιν: ἥ ἄνεσις πανταχοῦ διὰ ἀδυναμίαν συμβαίνει μὴ δυναμένης ὡς ᾿ 

οἰχείας δυνάμεως ἐπαρχεῖν πρὸς τὴν ὁμοίαν χαὶ ὁμαλῖ διὰ παντὸς ἐνέρ- 

γειαν: πᾶσα ὃὲ ἀδυναμία παρὰ φύσιν ἐστί, χαὶ τούτου μὲν μαρτύριον τὸ 
χαὶ τὰς ἐν Coots ἀδυναυίας xal παραχμὸς παρὰ φύσιν εἶναι, ὡς τὸ γῆρας 35 

δρῶμεν χαὶ τὰς νόσους. προστίϑησι 6& χαὶ τὸ a 

15 ζῴοις χαὶ δηλονότι χαὶ ἐν τοῖς φυτοῖς ἀδυναμίας. 7, γὰρ σύστασις, 
> 5 ΄ 2 Ν JAN \ 

φησίν, αὐτῶν Ex σωμάτων ἐστὶν GUGE αὐτῶν χατὰ φύσιν ἔχ Ὁ Wy τε Sus" 

% τῶν τεσσάρων στοιχείων, ὧν ἄλλος ἄλλου χατὰ φύσιν ὁ τόπος 40 (ὃν a εὶ = 
, 
- 
> 

- 
-“ «ὃ [9] εὶ aoe x R 

‘ 

ὁ αὐτὸς πάντων. ἐν ᾧ τὰ ζῷα χαὶ τὰ φυτά: οὐϑὲν γὰρ τῶν οὐχ 9) τὸς π τ > & " TH CW τ Gut 4] Φ if ρ τ 

< 

~ ~ / » 

τούτοις μερῶν ἥτοι στοιχείων τὴν χώραν εἰλικρινῶς χατέχει" οὔτε γὰρ 
~ ΄ - v ox > 

Yi] xvptws ἐστὶ ταῦτα οὔτε ἐν ὕδατι οὔτε ἐν ἀέρι χαϑαρῷ 7 πυρί, ἀλλ 

ΕΝ τῷ περὶ τὴν γῆν τόπῳ σύμφυρσῖν ἔχοντ! τῶν στοιχείων, χαὶ ἐν αὐτοῖς 45 
wo i=) 

On, My OF WM My 

a 

~ 

τοῖς τῶν ζῴων μορίοις χαὶ τῇ ἄνω χαὶ τῇ χάτω συγχέ χριται" διὸ 1934 
) 

@- 
i 

παρὰ φύσιν διαχείμενα χάμνει xal ἀδυναμίας αἴτια τοῖς συγχειμένοις ἀφ 

ἑαυτῶν γίνεται χαὶ τῆς παρὰ φύσιν χαὶ αὐτοῖς διαϑέσεως. χαὶ οὐ μάτην 

25 νῦν τὴν αἰτίαν τῆς ἀδυναμίας χαὶ τοῦ παρὰ φύσιν προστέϑειχεν, ἀλλ ἵνα 
δείξῃ, ὅτι τὸ ϑεῖον σῶμα ἁπλοῦν ὃν χαὶ μὴ ἐξ ἐναντίων συνεστηχός, ὅ 

ἀλλὰ χαὶ ἐν τῇ ἑαυτοῦ χώρα ἀεὶ ἱδρυμένον, οὔτε παρὰ φύσιν γίνεταί 
ποτε οὔτε ἀδυναμεῖ οὔτε ἄνεσιν χαὶ ἜΡΙΣ ὑφίσταται οὔτε ἀνωμάλως 

. 
χινεῖται. χαὶ συνελόντι φάναι τὸ ϑεῖον σῶμα παρὰ φύσιν οὐ διατίϑεται" 

30 τὸ ἀνωμάλως χινούμενον παρὰ φύσιν διατίϑεται" τὸ ϑεῖον ἄρα σῶμα avw- 10 

μάλως οὐ διατίϑεται: ἐν δευτέρῳ ore ἣ συναγωγή. 

Ἐπειδὴ δὲ ἢ ἀδυναμία ἀνέσεώς ἐστιν αἰτία προσεχῶς, διὰ τοῦτο 
εἰπὼν οὐδ᾽ ἂν ἀδυναμία εἴη ἐπήγαγεν ὥστε οὐδὲ ἄνεσις. ἐπειδὴ 
ὃὲ ἢ ἄνεσις μετὰ ἐπίτασίν ἔστιν, οὐ τὴν δυαλότητος ἐπίτασιν, ἀλλὰ τὴν 1ὅ 

35 πρὸς ἄνεσιν λεγομένην: ἐπήγαγεν οὐδὲ ἐπίτασις: εἰ γὰρ ἐπίτασις, 

χαὶ ἄνεσις: πρὸς ἄλληλα γάρ ἐστι χαὶ λέγεται ταῦτα, ὥσπερ τὸ μᾶλλον 
\ > \ \ ~ \ Ἀ Vs 

χαὶ TO ἧττον χαὶ τὸ μεῖζον xat τὸ cAattov. 

1 οὐδεμία F: οὐδὲ Bla A: neque simul Ὁ γινομένη Fe 5 ἂν F: om. A 

11 ὁμαλῆ CF: ὁμαλὴν A 18 ἐν] ἐν tots Fe 16 αὐτῶν, φησίν Fe 18 ὁ 

αὐτὸς Fb: corr. ex οὕτως A! οὐδὲν Fe 19 thy] thy αὐτοῦ Ε΄: thy αὑτοῦ c 

22 τῇ (pr.) A (86: χώρᾳ): yn Fbe τῇ (alt.) A: πῦρ Fbe 24 xat (alt.)] ἐν Fe 

28 ἀνωμάλως Fb: ἀνωμαλία A 33 ὥστ᾽ οὐδ᾽ ὁ 34 ὁμαλότητος Ὁ: comp. A: 

ὁλότητα F: xa? ὁλότητα c 35 οὐδ᾽ ¢ 
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> 2 ds ded S ~ 2 \ . ΄ 5 ΄ > ‘ Ρ 

Απορεῖ δὲ ὃ ᾿Αλέξανδρος. πῶς. ἐν οἷς χατὰ τὴν ἀρχήν ἐστιν 7 any 1998 
Ἵ ) i VAC | part | 

χαὶ μετὰ τὴν ἀκυὴν ἣ ἄνεσις, ὡς ἐπὶ τῶν παρὰ φύσιν χινουμένων εἴρηται, 20 
μετὰ τὴν ἐπίτασιν 7 ἄνεσίς ἐστιν ἐπιτάσεως ὅλως ἐχεῖ μὴ οὔσης, ἣ πῶς, 
> » > \ / c > la ¢ >| 4 ~ , , v 

ἐν οἷς ἐπὶ τέλει ἢ ἀχμή, ὡς ἐπὶ τῶν χατὰ φύσιν χινουμένων, μετὰ ἀνεσιν 
Δ 4 [εὐ ~ ‘ v 7 Ὗ 

5. ἢ ἐπίτασις ἀνέσεως ὅλως ἐχεῖ μὴ οὔσης" xual λύει τὴν ἀπορίαν λέγων" 
Cones > ᾿ ~ , ra ean : 

υἥποτε οὐ παρὰ μέρος ταῦτα γίνεσϑαί οὐ ἐξ ἀνάγχης, ἀλλὰ συνο- 2% 

δεύειν ἀλλήλοις" τό τε γὰρ ἀνιέμενον χατὰ τὴν ἐπίτασιν τὴν ἐνοῦσαν ἐν 
SPs) 75 ~ y 5 = 

αὐτῷ ἀνίεται: εἰ γὰρ μὴ ἐνῆν "ἘΣ αὐτῷ, οὐδὲ ἂν ἀνίεσϑαι ἐδύνατο" 
Ὁ if 

> , ᾿ 
ὁμοίως χαὶ τὸ ἐπιτεινόμενον ἐπιτείνεται, xa ὅσον ἀνέσεως μετέχει, ὡς. 

> \ > 5 ~ Da] =) , ᾽) 10 εἰ μηδὲν ἦν ἀνειμένον ἐν αὐτῷ, οὐδ᾽ ἂν ἐπίτασιν ἐχώρει᾽᾽. χαὶ λέγει 30 
Ἂν ~ ~ Vv 

¢ ϑᾶττον ἔχει τοῦ προηγησαμένου, ~ Vv ΄ \ > ‘ >] 

χαλῶς, εἴπερ ἢ μὲν ἐπίτασις τὸ ἐφεξῆς 
ὲ ἄνεσις τὸ ἀνάπαλιν. δυνατὸν δὲ ἴσως χαὶ τοῦτο λέγειν, ὅτι, ἐφ᾽ ὧν 

μετὰ τὴν duuhy ἢ ἄνεσις, ὡς πρὸς ἐπιτεταμένην τὴν ἀχμὴν ἄνεσις λέγε- 
ται, zat ἐφ’ ὧν πρὸ τῆς ἀχμῆς ἐπίτασις, ὡς ἐπὶ τῶν χατὰ φύσιν, πρὸς 35 

Ἂς \ > ΄ Di > ne LN 2 Ca aN \ > \ > ὦ >) ¢ , 
15 τὴν ἀνειμένην ἐν ἀρχῇ διάϑεσιν ἣ ἐπὶ τὴν ἀχμὴν ἰοῦσα ἐπιτείνεσθαι λέ- 

γξται. 
Μήποτε δέ φησὶν ὃ ᾿Αλέξανδρος, καὶ αἱ κατὰ προαίρεσιν γινόμεναι 

~ 

᾿) 

ἀνέσεις τὴν α Ὁ αἰτίαν a ἀδυναμίαν ἔχουσι: φόβῳ γὰρ τοῦ χαταν- 
ύναμιν τῇ ἀνέσει χρώμεϑα. 40 αλωϑῆναι τὴν ὃ 

> ΄ » 

90 p.288b22 Ἔτι δὲ καὶ ἄλογον ἄπειρον χρόνον ἀδύνατον εἶναι ἕως 

τοῦ ἄπειρον ἀνιέναι χρόνον. 

te 5. αν - , σ > > > ry ~ ¢ \ τὰ 
Δείξας ἀπὸ τοῦ χινουμένου, OTL οὐχ οἷόν τε ἀνωμάλως χινεῖσ)αι τὸν 45 

XN , ~ >) ~ ~ | , n 

οὐρανόν, νῦν ἀπὸ TOD χινοῦντος ποιεῖ τὴν ἐπιϊχείρησιν ἐχ διαιρέσεως 19ὃν 
7) Vv , li“ by , ~ ΄ ’ » 

αὐτήν, ὡς ἔοιχε, προάγων τοιαύτης" εἰ ἀνωμάλως χινεῖται ὁ οὐρανός, ἥτοι 

bo Cuba} ἄπειρον pansy ἀνίεται αὐτοῦ ἢ χίνησις ual ἄπειρον ἐπιτείνεται ἣ μόνον 
> v “᾿ ΄ 

ἀνίεται ἣ μόνον ἐπιτείνεται ἐπ᾿ ἄπειρον ἣ κατά τινας περιόδους ἐναλλὰξ 5 
, 

(x \ Χ > ~ X >. , ~ 

VOY WEY AVLETOL, νὺν δὲ ἐπιτε VETAL. χαὶ τὸ ἕν πρῶτ ον ὀξιχνυσιν οὕτως 

\ \ UA ~ c ~ ~ ~ 

χατὰ τὸν δεύτερον τῶν ὑποϑετιχῶν" εἰ ἄπειρον χρόνον ἢ τοῦ οὐρανοῦ 
’ Ἔν 5 Ν > 

χίνησις ἀνίεται χαὶ ἄπειρον ἐπιτείνεται, ἐπειδὴ τὸ καὶ ἀνίεσϑαι χαὶ ἐπ τιτεί- 

80 ν γεσῦπι aca παρὰ τὴν ἀδυναμίαν χαὶ δύναμιν τοῦ χινοῦντος γίνεται, 

ἄπειρον ἂν χρόνον τὸ χινοῦν ἀδυναμίαν ἔχοι χαὶ ἄπειρον χρόνον δύναμιν" 10 

εἰ οὖν ἢ ἀδυναμία παρὰ φύσιν, ἄπειρον ἂν χρόνον τὸ χινοῦν παρὰ φύσιν 
ἔχοι: ἀλλὰ τ τοῦτο ἀδύνατον: οὐϑὲν γὰρ φαίνεται ὃν ἄπειρον 

/ 

a ν 2 ‘ ‘ ~ ‘ 

χρόνον ae φύσιν, εἴπερ ἐχτροπὴ xat παρυπόστασίς ἐστι τοῦ χατὰ 
΄, \ 7 » ΄ ΄ ca ~ > + ΄ Ψ 

ύσιν τὸ παρὰ φύσιν. ἀδύνατον ἄρα ual τὸ ἡγούμενον, ᾧ τοῦτο ἡχολοῦ- 1 35 φ 

3 ἔστιν ἡ ἄνεσις Fe 6 γίνεσϑαι ταῦτα Fe 8 006° Fe 10 od6& c 18 thy 
an , ag hs ῃ ins ee [ie ety Yo » ν᾿ ἫΝ yo ΡΥ 
ἀδυναμίαν] τῆς ἀδυναμίας F: τῆς δυνάμεως ὁ 21 ἄπειρον F: ἄπειρον δὲ A 

23 ποιεῖ A: ποιεῖται CFe 26 ἐπ᾿ ACb: χαὶ ἐπ᾽ Fe 29 ἀνίεται] ἐπιτείνεται Fe 

ἐπιτείνεται ACh: ἀνίεται Fe 29. 30 ἐπιτείνεσϑαι χαὶ avizctar Fe 31 χρόνον Lf 
(pr.) Fb: om. A χρόνον (alt.) Ab: om. Fe 32 ἡ om. c do ἔχοι F: 

ἔχῃ A οὐδὲν C 
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? s 

ὕησεν᾽ ἦν δὲ τὸ ἄπειρον χρόνον τὴν τοῦ se clas χίνησιν ἀνίεσϑαι xat 193b 
_ 

ἄπειρον ἐπιτείνεσθαι. χαὶ ἄλλο ὃὲ éx τῶν αὐτῶν ληυμάτων συμπέρασμα 

συνάγει" εἰ γὰρ ἄπειρον χρόνον δυνατόν, τουτέστι χατὰ φύσιν, χαὶ ἄπειρον 

cd χρύνωον ἀδύνατον, τουτέστι παρὰ φύσιν, ἐστὶ τὸ χινοῦν, τὸν ἴσον dy χρόνον 

ὃ παρὰ φύσιν εἴη ual χατὰ φύσιν, ταὐτὸν δὲ εἰπεῖν, ἀδύνατον χαὶ δυνατόν" 

τοῦτο δὲ ἄτοπον τὸ ἰσοχρόνιον εἶναι τὸ παρὰ φύσιν τῷ χατὰ φύσιν χαὶ 
¢ “ὦ ἢ ~ iN] ~ Vv ᾿ , s 

τὸ αδύνατον τῷ οὐνατῳ. ξιπερ ΤΡ ΡΩΝ (OUWEVOY ev TO “ATA φύσιν χαὶ τὸ 

δυνατόν, ἀποτυχία δὲ τούτων τὸ παρὰ φύσιν χαὶ τὸ ἀδύνατον: ὥστε ἄτο- 30 
σ᾿ ‘ > , ε ᾿ - 

πον πάλιν χαὶ ἀδύνατον ἂν εἴη χαὶ τὸ ἡγούμενον," ᾧ τοῦτο ἠχολούϑησε, τὸ 

10 ἄπειρον χρόνον ἀνίεσϑαι τὴν τοῦ οὐρανοῦ χίνησιν χαὶ ἄπειρον ἐπιτεί- 
νεσϑαι. 

λέγει δὲ 6 ᾿Αλέξανδρος, ὅτι χρησάμενος τῷ ἄπειρον χρόνον ἐπιτεί- “λεγε ξ ες 00S, ὦ χρησάμενος ! TELGGY χρόνον ξπιτε 

νεσϑαι χαὶ ἄπειρον ἀνίεσϑαι οὐχ ἀπέδειξε ταῦτα, ἀλλὰ τὸ μὲν τῆς ἐπιτά- 30 

σεως χαὶ τέλειον παρέλειπε, περὶ ὃὲ τῆς ἀνέσεως τοσοῦτον 

15 ἀνάγχη δέ, εἰ ἀνίησιν ἣ χίνησις, ἄπειρον ἀνιέναι χρόνον" εἰ 

γὰρ τὸ πρῶτόν ἐστι τὸ ταύτην τὴν κίνησιν τὴν ἀδύναμον ἀιδίως χινοῦν, 
ta ΄ . 9 ΄ σ 5 5) 8 ~ \ ‘ > = 

τι TOVTOD τὴν ZOVVAWLAY ἀναλήψεται; WOTE, εἰ ἀξι ALVEL, χατὰ τὴν αὐῦνα- 95 

υἱαν ἀεὶ χινεῖ. τὸ ὃ 
/ icf ig 2) ΄ ἄ ~ a~ 

é, Ott χαὶ ἢ ἐπίτασις εἰς ἄπειρον, παρῆχε: δῆλον 
γάρ, ὡς, εἰ ἢ ἀδυναμία εἰς ἄπειρον παρὰ φύσιν οὖσα, χαὶ 7 δύναμις soe 

οὐ γὰρ δεῖ τὸ χατὰ φύσιν τοῦ πα “Μ᾿ Ὡς τὶ o S ἘΞ ~<~ 
΄ y πο 3 > 

20 φυσιν οὖσα ετι υσλλὼν et 2 

> Ὕ' > δι > ) "4 \ - > \ φύσιν ἐπ᾽ ἔλαττον εἶναι, ὅπου ye οὐδὲ ἐπ᾿ ἴσης. χαὶ ταῦτα εἰπὼν ὁ 40 
“. 7» ΄ ,~ o v ~ ~ 3 - 

᾿Αλέξανδρος ἐφιστάνει χαλῶς, ὅτι οὐ προὔχειτο νῦν τῷ ᾿Αριστοτέλει δεῖξαι. 
> > ΄ 

ὅτι, εἰ ἀνωμάλως χινεῖται ἀνιέυενον χαὶ ἐπιτεινόμενον, ex ἄπειρον ἀνεϑή- 

σεται χαὶ ἐπ᾽ ἄπειρον ἐπιταϑήσεται, ἀλλ ὅτι προϑέμενος δεῖξα: ὁμαλὴν 

95 τὴν τοῦ οὐρανοῦ χίνησιν πάντας ἀναιρεῖ τοὺς τῆς ἀνωμαλίας τρόπους ἐχ. 45 

διαιρέσεως αὐ τὴν λαβών, ἧς ἤδη προεξεϑέυην. 

᾿Ασαφεστέρα δέ, φησίν, ἣ λέξις ἐστὶ τῷ μὴ ϑεῖναι τὴν διαίρεσιν | 
πρώτην. χαὶ ἔοιχε τούτῳ τῷ Ex διαιρέσεως εἰλῆφϑαι τὴν ἀπόδειξιν 1941 
πρῶτος αὐτὸς ὃ ᾿Αφροδισιεὺς ᾿Αλέξανδρος επιστη σαι" τὴν γοῦν προειρη- 

80 μένην ἐξήγησιν τοῦ ἀνάγχαίαν εἶναι τὴν én’ ἄπειρον ἄνεσιν διὰ τὸ μὴ 
φι εἶναι τὸ ἀναληψόμενον τὴν δύναμιν τοῦ πρώτου χινοῦντος χαὶ διορϑῶσον 

" ὦ , ΄ > δι. ἃ - > ΄ («ἐς £3) τὴν ἀδυναμίαν ὡς ᾿Αλεξάνδρου τοῦ Αἰγαίου παρατίϑεται. ““Eputvov 62”’, 
φησίν, “ἤχουσα, χαϑὰ ἦν χαὶ ἐν τοῖς ᾿Ασπασίου φερόμενον, εἰ ἔστιν ἄνεσις 

‘ 

περὶ τὸ ϑεῖον σῶμα, ἣν ἐπίτασις πρὸ τοῦ: πᾶσα γὰρ ἄνεσις ἐπιτάσεως. 
ΝΣ ὍΣ σιν ΤΣ > fis \ ~ > “ἘΝ » > ve eZ 

35 ἀλλὰ μήν, εἰ ἦν ἐπίτασις πρὸ τῆς ἀνέσεως, ἐπ᾽ ἄπειρον ἦν αὕτη" διὰ τί 10 

4 χρόνον ἀδύνατον] ἀδύνατον F: οὐ ς παρὰ φύσιν Fb: om. A ἐστὶ Ε΄: om. 
Ab τὸ χινοῦν om. b 9 tO ἡγούμενον, w τοῦτο ὁ: τῷ ἡγουμένῳ τούτῳ A: τῷ 

ἡγουμένῳ ᾧ τούτῳ F: quod antecedens hoc b; fort. τὸ ᾧ ἡγουμένῳ τοῦτο 12 τῷ F: 

om. A 14 τέλεον Fe παρέλιπε Ke 18 χινεῖ A: χινεῖται F: ἀνίεται be ἄπειρον 

Fb: ἄδηλον A 19 ef Fc: om. A 21 ἐλάττονος ὁ 31 τοῦ --- ἀδυναμίαν (32) Fb: 

om. A 32 ᾿Αλεξάνδρου τοῦ Αἰγαίου F: ᾿Αλέξανδρος τοῦ αἰγαίου A: τοῦ ᾿Ασπασίου ὁ 

᾿Αλέξανδρος ἐ 34 ἣν Brandis: 7 AFe πᾶσα γὰρ Brandis, yao πᾶσα A: πᾶσα Sea dels j / ? 

ἦν Fe ἐπιτάσεως]) 7 ἐπίτασις ὁ 
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~ 5 \ ‘ . , ν 5 

γὰρ μέχρι τοῦδε ἣν καὶ οὐχὶ χαὶ πρὸ ἀπεί Ie τῆς ὙΠῸ οὔσης, οὐχ 1941 
» / > b] ? » 

οἷόν τε εὔλογον εἰπεῖν αἰτίαν. ἀλλὰ μήν, εἰ χαὶ ἄνεσί: ἐστιν, ἐπ᾿ ἄπει- 

pov πάλιν ἐστὶν αὕτη τί γὰρ τὸ αἴτιον τὸ τὴν ἄνεσιν ‘avandia ταύ- 
΄ ΄ ~s 5 ΄. 3 , ΄ ~ 

τὴν, χαὶ διὰ τί μέχρι τοῦδε ἀνίεται, οὐχ οἷόν τε αἰτίαν ἀποδοῦναι εἰς 1ῦ 
Sees a ἢ 

5 ἄπειρον χινουμένου τοῦ σώματος. ὥστε ἐπ᾽ ἄπειρον χαὶ ἢ ἄνεσίς ἐστιν" 

ἐπιτάσεως μὲν γὰρ ἣ ἄνεσις ἄνεσις, ἀπείρου δὲ ἐπιτάσεως ἄπειρος ἢ ἄνε- 

Gis: διὰ τί γὰρ μέρους τῆς ἐπιτάσεως ἢ ἄνεσις ἔσται, οὐ πάσης δέ: ἀλλὰ 

υὴν ἢ ἄνεσις κατὰ ἀδυναμίαν, τοῦτο δὲ παρὰ φύσιν, τὸ δὲ παρὰ φύσιν 30 
ι : > ἴξ > v > ~ ΄ τον Ὁ i ie C ᾿ ᾿ 

ΟΟΧ οἷὴν τε ισῶὼν εἰναι τῷ KATO Ovustv*® οοος γὰρ ST φϑοραν TO παρὰ ν 

΄ Coe > Ἃ γ΄ ΜΕΝ, «Ὁ δὰ \ IA = ἈΝ VE nh) ~ 

10 Quo" MOTE οὐχ ἂν Ely GVEGLS* εἰ OF 7) ανξσις, οὐὸὲ επιτασις. ταῦτα 
\ > ae XY , \ \ ? , > , \ ἈΝ σ 

μὲν οὖν τὰ τοῦ Eputvon χατὰ τὸν ᾿Ασπάσιον εἰρημένα. χαὶ δῆλον, ὅτι 
ε ~ \ nye ied p> 

χαὶ οὗτοι οὐχ ὡς χατὰ τὴν τῆς διαιρέσεως ἀνάγχην ληφϑὲν τὸ ἐπ᾽ ἄπει- 2% 
> ΄ ΝΠ Ὁ 5 v > ΄ € BE! See " 

ρον ἀνιέναι χαὶ ἐπ᾽ ἄπειρον ἐπιτείνεσϑαι ἐνόησαν, GAN ὡς ἐξ ἀνάγχης, εἰ 
- 5 ig ’ / \ >) , ~ 

ἐστιν ἀνώμαλος ἣ χίνησις, ἀνέσεως χαὶ ἐπιτάσεως οὔσης. χαὶ τοῦτο μὲν 
μὰ Ψ ἘῸΝ 344) ε v , » ΄ ΄ 

15 δγλον, GAR ὅτι χαὶ ὡς SEGRE GEE τος ἐσόμεναι ἥ τε ἄνεσις χαὶ 7 ἐπί- 
΄ ~ ? 5 s 5 or Vs 

casts ὑπὸ τοῦ ᾿Αριστοτέλους ᾿ἐλέγχονται: ὅτι δὲ οὐχ οὕτως Mies 30 
ἣν - \ > -~ ΄ ~ ᾿Ν ΄ ᾿ > Sit 

δηλοῖ τὰ ἐφεξῆς τυήματα τῆς διαιρέσεως, ἐν οἷς φησιν: ἀλλὰ μὴν οὐδὲ 
ἐπιτείνειν ἀεὶ ἣ πάλιν ἀνιέναι δυνατόν, χαὶ πάλιν Ὁ ΝΣ δὴ 

\ 

ιν ἐναλλὰξ εἶναι τῇ χινήσει τὸ ΘΙ ΕΣ xat τὸ το is ~ Ox - [0] 

> \ wy ΄ - 

90 ἐν γὰρ τούτοις χαὶ τὰ ἄλλα τμήματα τῆς πος ἐλέγχει τὰ μὴ ἄπει- 
» ΄ » ? ~ > "» ‘ wv 

pov ἐπίτασιν χαὶ ἄνεσιν ὑποτιϑέμενα, GAN ἡ ἀεὶ ἐπίτασιν ἣ ἀεὶ ἄνεσιν 85 
> 4 5 

ἢ ἐναλλάξ. 
ἜΣ ον >. Ve i τεῖν Φν ΄ pada = e ? ΖᾺ " 

UXELVO GF ἄξιον yt τειν οια τι προ τεύειχεν O Δριστοτέλης το 

avayxyn ὃξ, et aviyoty ἢ χίνησις, ἄπειρον Avisvat χρόνον" 

95 τοῦτο γὰρ τὸ ἀνάγχη χαὶ τοὺς προτέρους ἐποίησεν ἐξηγητὰς μὴ ὡς ex 

διαιρέσεως τεϑὲν ἀχούειν, ἀλλὰ τὴν αἰτίαν τῆς ἀνάγχης ζητεῖν. ὁ δὲ 40 
DAY τ εἴας πὰ δ > aN > Le ΄ ἐ rial ΝΕ τ ΄ 

Αλέξανδρος 6 ᾿Αφροδισιεὺς ἐπιστήσας τούτῳ “dst” φησὶ “᾿προσυπαχούειν 
τῷ εἰρημένῳ τὸ μετὰ τὴν én’ ἄπειρον ἐπίτασιν: ef γὰρ μετὰ τ 
» “4 

‘ 

ἄπειρον χρόνον ἐπίτασιν ἀνίησιν ἢ χίνησις, χαὶ μὴ μόνον ἐπίτασίς ἐστιν, 

80 ἀλλὰ χαὶ ἄνεσις, ἄπειρον ἀνήσει χρόνον. τοῦτο δὲ 
Ἀπ ." 

o- < x 2 Ry ὩΣ τῳ € vy on 
Ὁ , ᾿ Ὰ e ~ 

ὑποχείμενον, οὐ μὴν ἀλλὰ χαὶ ἀναγχαίως ἑπόμενον αὐτὸ δείχνυσι τῇ προ- 
΄ S73 " | aaa tis ae ZOE ON 2 ee - > Ν _.™ 

Ἰεγενημένῃ én anetlpov ἐπιτάσει" εἰ yap ἢ ἄνεσις dt ἀδυναμίαν tod 194» 
~ , , Sf , , > > » v ΄ 

χινοῦντός ἐστιν ἀρξαμένη γίνεσϑαι, λοιπὸν ἐπ᾽ ἄπειρον ἔσται" τί γὰρ τὸ 

τὴν ἀδυναμίαν ἀναχηψόμενον: τὴν τοῦ χινοῦντος ἀιδίου τῆς χινήσεως οὔσης 

35 ual ἐπιτεινομένης ἀεὶ τῆς ἀνέσεως; χαὶ διὰ τοῦτο οὖν ἐπ᾽ ἄπειρον ἣ 5 

ἄνεσις ἔσται, χαὶ διότι τῆς ἀπείρου ἐπιτάσεως ἄπειρος ἣ ἄνεσις: οὕτως δὲ 

ἴσον χρόνον ἔσται τὸ παρὰ φύσιν τῷ χατὰ φύσιν, ὅπερ ἐστὶν ἄτοπον᾽. 

1 οὐχ Ε: ἧς οὐχ Ab 2 εἰ zat] καὶ εἰ Fe 7 μέρος Fe 11 οὖν b: οὖν xat 
A: zat F: om. Ὁ 12 ληφϑὲν τὸ Fb: ληφϑέντα A 13 ἀνίεσϑαι ¢ 17 φησιν] 

288b27 pay F: μὲν οὐδ᾽ ς 18 πάλιν] 289a4 19 <6 (pr.) F: 

τοῦ A 248 c 8 ἐπ᾽ (pr.) A: om. Fbe ἐπ᾿ (alt.) Ab: om. Fe 

29 χρόνου c 90 χαὶ a F: xat ἢ A 90 ἐπιτεταμμένης F: ἐπιτεταμένης c 

36 χαὶ om. ὁ 
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μήποτε δὲ οὐχ ἀνάγχη προσυπαχούειν τὸ μετὰ THY ἄπειρον ἐπίτασιν" ὁ 194» 

10 

15 

30 

or 
v0 

‘ > / . - | ~ ~ . 

yap ᾿Αριστοτέλης ἐχ διαιρέσεως ἀναιρῶν τοὺς τῆς ἀνωμαλίας τρόπόυς 

ἀναϑεὶς τοῦτον τὸν λέγοντα ἄπ ΡΙΡΟΥ χρόνον ἐπιτείνεσϑαι χαὶ πάλιν ἄλλον 
> 

Ypovey ἄπειρον ἀνίεσϑαι χαὶ ἐλέγξας αὐτὸν διχῶς ἔχ te tod υνηδὲν ἄπει- 
, | ΄ ~ 4 ᾿ , 

ρον χρόνον παρὰ φύσιν εἶναι χαὶ ἐκ τοῦ μηδὲν τὸν ἴσον χρόνον παρὰ 
φύσιν καὶ χατὰ φύσιν εἶναι ἐπέστησεν, ὅτι τῷ λέγοντι ἀνίεσϑαι ὅλως τὴν 
τοῦ οὐρανοῦ χίνησιν οὐ zal} ὑπόϑεσιν μόνον ἀχολουϑεῖ τὸ ἄπειρον χρόνον 

aoa 
΄ > ’ 5 ’ ‘ 5 b , >) ~ ΄ 

eye ἀνίεσϑαι, ἀλλὰ χαὶ ἐξ ἀνάγχης ἕπεται ἀιδίου τῆς χινήσεως ὕποχει- 
, Ὁ \ >. ? x ~ ~ 

μένης διὰ τὸ μηδὲν εἶναι τὸ ἀναληψόμενον τὴν τοῦ πρώτου χινοῦντος 
wv 2 _ , ν 5S ~ ΄ 

ἀδυναμίαν πάντων ὄντος ἐπέχεινα, GAN οὐ διὰ τὸ ἄπειρον ἐπίτασιν προη- 
~ 5 5 ΜΡ ~ ΄ 

γεῖσϑαι τῆς ἀνέσεως: τοῦτο γάρ, xdv ἀληϑὲς 7, οὐ φαίνεται νῦν ὡς 
ς ἮΝ ry , ~ sr 7 7s 

ἀναγχαῖον ἀλλ᾽ ws ἐξ ὑποθέσεως 6 ᾿Αριστοτέλης λαβών, τῇ δὲ ἀνέσει 

μόνον ἐπιστήσας, ὅτι ἀνάγχη;, εἰ ἀνίησιν ὅλως 7 χίνησις, ἄπειρον ἀνιέναι 

χρύνον. 

p. ὥ88υ91 ᾿Αλλὰ μὴν οὐδὲ ἐπιτείνειν ἀεὶ ἕως τοῦ ἔχ τινος εἴς τι 

εἶναι χαὶ ὡρισμένην. 

~ > 

Actéas, ὅτι τῷ ἀνώμαλον οὕτως ὑποτιϑεμένῳ τὴν τοῦ οὐρανοῦ χίνη- 
΄ 

\ 

σιν, ὡς ἄπειρον εἶναι THY ἄνεσιν ual ἄπειρον τὴν ἐπίτασιν, δύο ἄτοπα 

ἕπεται τό τε ἀΐδιον λέγειν τὸ παρὰ φύσιν χαὶ ἰσοχρόνιον τὸ παρὰ φύσιν 
τῷ χατὰ φύσιν, νῦν τὸ δεύτερον τμῆμα τῆς διαιρέσεως προτίϑησι τὸ 

λέγον ἀνώμαλον γίνεσϑαι τὴν χίνησιν τῷ τὸ ἕτερον ἐπ᾽ ἄπειρον ἐν 
> ~ + ε ὍΝ SAN 2 ἊΝ ὍΝ ς apt w, Ἢ 

αὐτῇ εἶναι, ὡς 7 ἀεὶ ἐπιτείνεσθαι ἮΝ ἀεὶ avisotat, χαὶ δείχνυσι χαὶ 
τοῦτο ἀδύνατον οὕτως: πᾶσα χίνησ'ς ἔχ τινος εἴς τι γίνεται χαὶ ὥρισται 

- ῶ 7 ΄ ὌΝ “Ἢ > ~ DLN 5» ΄ 3 o 

τῷ ποϑέν ποι’ ἢ δὲ ἀεὶ emt τεινομένη ἢ ἀεὶ ἀνιεμένη οὐχ ὥρισται 

οὐδὲ ἔχει τὸ ποϑέν ποι’ οὐδεμία ἄρα χίνησις ἀεὶ ἐπιτείνεται ἣ ἀεὶ 
> fA / 5 ΄ 

ἀνίεται. ὅτι ὃὲ τὸ ἀεὶ ἐπιτεινόμενον ΠΡ πεν ἐστι χαὶ οὐχ ἔχει τό 
~ ~ ‘ 

ποι, δῆλον ἐντεῦϑεν: ἣ ἐπίτασις τοῖς χατὰ φύσιν χινουμένοις γίνεται χατὰ 
— 

10 

15 

20 

or 
~~ 

30 

35) 

40 

\ . ‘oe DEL ~ > ) a / ~ ar 3 ) » > 

τὸ πλησιάζειν ἀεὶ tH 2p ὃ φέρεται" τῷ GE ἐπ ἄπειρον ἐπιτεινομένῳ 
.“ γι Vv \ “ ) a ~ pa \ , >) > a > 

οὐδὲν ἔσται τὸ ἐφ᾽ ὃ xtvettare ἀεὶ yap τό, ἐφ᾽ ὃ ἐπ We at χατὰ τὴν 
a v ~ ~ ~ > 

χίνησιν φέρεται, ἄλλο ἔσται τοῦ πρὸ αὐτοῦ, xal τῷ ἐπ Ἐπ τοῦτο 
ree A vy σ > oF ION ap 

πάσχειν en ἄπ as εἰς ἄλλο μεταβήσεται" ὥστε οὐχ ἕξει τὸ ἐφ᾽ ὃ οὐδὲ 45 
\ - Ἁ τὸ ποϑέν ποι οὐδὲ ὥρισται ἢ ἀεὶ ἐπιτεινομένη χίνησις. ἐπ᾽ ἄπειρον μὲν 

yap οἷόν τέ τι | χινεῖσϑαι ἐν τῷ αὐτῷ χινούμενον τῷ παλιν χαὶ πάλιν 198: 

χινεῖσϑαι τὴν αὐτὴν κίνησιν, ὡς ἐπὶ τῆς “ee υχλίου φορᾶς λέγομεν, οὐ 
Ἁ ΄ " 9 ? μέντοι ἐπ’ ἄπειρον enitetvecdat οὐ yap ἢ αὐτὴ eo ἔτι ἔσται, GAN ἣ ὃ 

παροῦσα τῆς πρὸ αὐτῆς ἑτέρα τε χαὶ ἀνόμοιος ἀεὶ μετὰ προσϑήχης γινο- 

uévy. χαὶ εἰ ἦν τι χυχλιχὸν οὕτως ἐπιτεινόμενον, ἣ ἀριϑμόν τινα περι- 

4 γρόνον om. Fe 6 εἶναι καὶ κατὰ φύσιν Fe 8 ἕπεται] ἕπεται τοῦτο Fe 15 μὴν 

F: μὲν A(?)e 008° ¢ 19 ἕπεται] λέγεται Fe 20 νῦν] νῦν δὲ Fe προτίϑησιν f ἵ Ἷ 
Fe, -ν del. F 24 δὲ Ab: om. CFe 26 τὸ (pr.) F: ins. Αἱ 28 ἀεὶ om. Fe 

τῷ (pr.) Fb: τὸ A 82 ἡ om. Fe 
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φηρῶν ἔσπευδε πληρῶσαι ἢ ἐπὶ πέρας τῆς χατὰ τὴν x 
~ Ἣν [4 -ν »Σ > 

ἐλϑεῖν, ὧν οὐδέτ τοι συμβαίνει τῷ ἐπ᾽ ἄπειρον μετ᾽ ἐπιτάσεως τοιαύτης 
χινουμένῳ. ὃ ὃὲξ αὐτὸς λόγος χαὶ ἐπὶ τῆς ἐπ᾿ ἄπειρον ἀνέσεως: οὐδὲ 10 

\ > \ 7 2 yaa , \ A 2 7a ΄ 4 Vv > hae, | ~ 

γὰρ ἐπὶ τούτων ἐστὶ τό ποι χαὶ τὸ ἐφ᾽ ὃ ἢ χίνησις, εἴπερ πλησίον ἀεὶ τοῦ 
5 ἐφ᾽ ὃ ἢ ἀχμὴ τοῦ τάχους ἐστί, τὰ δὲ ἀεὶ ἀνιέμενα ἀεὶ πορρωτέρω τῇς 

5» ~ > Lal > oe ~ ΄ ΄ 

ἀχυῆς χαὶ τοῦ ἐφ᾽ ὃ γίνεται. εἰ οὖν πᾶσα μὲν χίνησις ἢ χατὰ φύσιν 
SE +5 ἊΣ re wv = > , 5. / » , “5 

ποϑέν ποι, οὐδεμία δὲ ἐπ’ ἄπειρον ἀνιεμένη ποϑέν ποι, οὐδεμία ἄρα χίνη- 15 

σις ἐπ᾽ ἄπειρον ἀνιεμένη ἐστί. τῇ αὐτῆς οὔσης συναγωγῆς τῶν λό- 

γῶν χαὶ ἐπὶ τῆς ἐπ᾽ ἄπειρον ἐπιτάσεως xal ἐπὶ τῆς ἐπ᾽ ἄπειρον ἀνέσεως 

10 μίαν ὃ ᾿Αριστοτέλης ἐπ’ ἀμφοῖν ἐποιήσατο. 

ΝΜ) Dee, ν > , ΄ 

p. 288030 Ἔτι δέ, εἴ τις λάβοι εἶναί τινα χρόνον ἐλάχιστον fc Β wy - 20 

τοῦ χαὶ ἄπειρον χρόνον. 

ν ~ 3 , ~ 5 ~ \ ~ > , 

Ἄλλο τοῦτο ἐπιχείρημα tod αὐτοῦ μετὰ πολλῆς ἐναργείας χατασχευ- 

αστιχὸν τοῦ μὴ δύνασϑαι οὕτως ἀνώμαλον εἶναι τὴν τοῦ οὐρανοῦ χίνησιν 90 
\ 15 ὡς ἀεὶ Exttetvecdar 7 ἀεὶ avicodar. A cara bf ἀξίωμα, τὸ εἶναί 

, 3 4 :» >) > > Bie. > Q~ 

τινα χρόνον ἐλάχιστον, οὗ οὐχ ἐνδέχεται ἐν ἐλάττονι χινηϑῆναι 
τὸν οὐρανόν, χαὶ τοῦτο ἐχ τῆς es γῆς ee ae τῷ προς πράξεως 
χαὶ παντὸς τοῦ χινουμένου εἶναί τινα χρόνον aay, οὗ οὐχ οἷόν τε 30 

ἐν ἐλάττονι χινηϑῆναι τὴν χίνησιν Bs αὐτοῦ, οἷον τοῦ στάδιον δραμεῖν 7; 

20 νόμον τινὰ χιϑαρίσαι 7 aoa εἰ 6& τοῦτο, χαὶ τῆς τοῦ οὐρανοῦ περιφορᾶς 
Ἁ > τῆς ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτὸ εἴη ἄν τις χρόνος ἐπ τον, οὗ ἐν 

Ὁ 

ὅλώτε ὃ- τε ee eee > χαϑό ἫΝ oe pee 35 ἐλάττονι οὐχ οἷόν τε περιενεχϑῆναι. χαϑόλου μὲν γὰρ οὐχ ἔστι χρόνος 35 
ἐλάχιστος διὰ τὸ τὰ συνεχῇ πάντα ἐπ᾽ τ τ εἶναι διαιρετά, πρός τι δὲ 

7, Vv ΄ 

χαὶ τινων sas TLS pees TOS χρόνος, ὥσπερ χαὶ τῶν τ στοῦ τούτου 
-᾿ ὕτω 25 > \ eS ~ Pi > , , \ phe, > 

25 οὖν ἔχον εἰ τὸ ἐπιτεινόμενον ἐν ἐλάττονι χρόνῳ τὸ αὐτὸ διά- 

στημα χινεῖται, εἴ τι ἀεὶ ἐπιτείνοιτο, ἀεὶ ποιήσει τοῦτο πρὸς ἀναλογίαν τῆς 

ἐπιτάσεως ἀεὶ συστελλομένου τοῦ χρόνου" εἰ δὲ τοῦτο, ἔσται χαὶ τοῦ ἐλα- 40 
, <S ~ ΄ \ ~ ΄ 

χίστου χρόνου, ἐν ᾧ χινεῖται, ἐλάττων ποτέ, ἐν ᾧ καὶ αὐτῷ χινήσεται, ὅπερ 
Π 

ῶ. R a ~- ἀδύνατον: ἀδύνατον ἄρα xat, ᾧ τοῦτο ἠχολούϑησε, τοῦτο O& ἦν τ 

80 ἐπιτείνεσθαι χινούμενον. 
κὸν ᾿- Ἂς: fed σι. ΡῚ ἌΝ ἃ ΤΑῚ 4 > ΄ σ - 

Δείξας δὲ οὕτως, ὅτι οὐχ ἔστιν ἐπίτασις ἐπ᾽ ἄπειρον, ἐπάγει, ὅτι, 45 
END ‘ Ph Ἐ  ϑὸς Sar » ΄ \ Ἃ p> Sie > ~ ae A, 

εἰ μὴ ἐπίτασις, οὐδὲ ἄνεσις: ὡς γὰρ ἄν τὸ ἕτερον αὐτῶν Ey7, 
oO pe ἊΨ \ 3 , a 7 \ , , \ v ξ΄ 

οὕτως EYEL χαὶ ἀμφότερα, διότι πρὸς | ἄλληλα λέγεταί τε χαὶ ἐστιν, ὡς 

σ > \ ~ ΜΝ, σ 5 ,ὔ A »] ΄ - 

eae ἐπιτέταται, ETL τοσοῦτον GAVLETAL, WOTE, εἰ ὀξόειχται τὸ ἐπιτασιν μὴ ὃ 

δέδειχται χαὶ τὸ μηδὲ ἄνεσιν εἰς ἄπειρον εἶναι. 

3 χινουμένῳ Fb: χινουμένης A 4 ἐπὶ τούτων] τούτων Εἰ: τούτῳ c 11 δ᾽ ¢ 

χρόνον F: χρόνον καὶ A 15 προλαμβάνων Fe 17 τῷ] scripsi: τὸ Abe: zai F 

20 χιϑαρίσαι F: χιϑαρῆσαι A 28 αὐτῷ C: corr. ex αὐτὸ F: αὐτὸ Abe 91 ἐπί- 

τασις F: ἐπίτασις οὐδὲ ἄνεσις Ab 34 ἡ (alt.) A: om. Fe 37 zat A: om. Fbe 

Comment. Arist. VIL Simpl. de Caelo. 25 
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Eretdy δὲ ἢ μὲν ἐπίτασις χατὰ προσϑήχην γίνεται, ἢ δὲ ἄνεσις χατὰ 195» 
ὑφαίρεσιν, οὐ πᾶσα δὲ προσϑήχη ἐπίτασιν ἁπλῶς ποιεῖ, ὥστε χαὶ ἄνεσιν 
μι ΤῈ, ὸ ἘΠ τ ἘΞ ΞΟ ΄ , ᾿ v i ΠΡΟ 2 ΄ ~ 

ἔχειν, μετὰ τὸ εἰπεῖν, ὅτι ὁμοίως ἄμφω xal ϑάτερον, ἐπάγει, πῶς 
ἐχούσης τῆς προσϑέσεως γίνεται 7 ἐπίτασις, πρὸς ἣν ἀνάγχη τὴν ἄνεσιν 10 

a arn { Ἁ 5 > > , { 4 5» 

5 ἀποδίδοσϑαι, χαὶ ἐφ’ ἧς ἀληϑὲς τὸ ὁμοίως ἄμφω χαὶ ϑάτερον. ἀλης- 

Ves γάρ, εἴπερ at προσγινόμεναι ΡΣ τς τῷ λεγομένῳ ἐπιτείνεσθαι ἣ 
> v τ ’ > a ~ fy ὁ ΄ ‘4 ~ ‘ 

toa. ἀλλήλαις εἰσὶν ἣ μείζων ἣ ἑπομένη τῆς προηγησαμένης᾽ τότε (ap 
x Fae A ‘ , > , , > aX c Q~ G5 \ v = χυρίως χαὶ μόνως ἐπίτασίς ἐστιν: ἐὰν δὲ at προσϑῆχαι ἐπὶ τὸ ἔλαττον 15 

προίωσιν, ὡς νῦν μέν, εἰ τύχοι, δέχα δαχτύλων τάχος προστίϑεσϑαι, αὖϑις 
ἊΣ 5 / ‘ ~ , 

10 G2 ἐννέα χαὶ ἐφεξῆς οὕτως, πρῶτον μὲν οὐχ ἔστιν ἢ τοιαύτη μόνον ἐπί- 
\ >. “" \ Α Vv / v Vv Sar 

τασις, ἀλλὰ χαὶ ἄνεσις, διὸ οὐδὲ ἄλλη τις ἔστι ταύτης ἄνεσις, ἔπειτα οὐδὲ 

ἄπειρον χρόνον ταύτην γίνεσϑαι δυνατόν: δαπανηϑήσεται γὰρ τὸ προσ- 20 
~ Ὁ» c » 

τιϑέμενον ἀεὶ μειούμενον. διὰ τοῦτο οὖν εἰπὼν ὁμοίως γὰρ ἄμφω 

χαὶ ϑάτερον ἐπήγαγεν εἴπερ τῷ αὐτῷ ἐπιτείνεται τάχει 7 μεί- 
- ἄ , ξ΄ , v Ἃ » ᾽ ar x \ 

15 Cove xat ee λων χρόνον. ἣ μέντοι ἄνεσις, χἄν toa ἀλλήλοις Ἢ τὰ 
a wv 4 e ἀφαιρού ἥμενα, χἂν τὸ μὲν μεῖζον, τὸ δὲ ἔλαττον, ἄνεσις μένει. τότε δὲ ἢ 95 

Vv ~ 4 σ ΄ >| ~ 

ἄνεσις ἀγάλογον ἔχει τῇ ἐπιτάσει. ὅταν at ἀφαιρέσεις ἀνάλογον ταῖς 

προσϑήχαις γίνωνται. 

p. 28924 Λείπεται δὴ λέγειν ἐναλλὰξ ἕως τοῦ εὐαισϑ ητότερα γὰρ 
’ ? 

τὰ παρ᾽ ἄλληλα τιϑέμενα. 

1 ~ ~ ν , > \ ΄ ~ 2 ΄ ~ \ ΄ Τοῦτο τῷ ὄντι λοιπόν ἐστι τὸ τρίτον τῆς διαιρέσεως τμῆμα τὸ λέγον 80 
ἀνώμαλον γίνεσϑαι τὴν χίνησιν τῷ ἐναλλὰξ ἐν αὐτῇ χεῖσϑαι to ϑᾶττον 

χαὶ τὸ βραδύτερον. ἐλέγχει ὃὲ χαὶ ταύτην τὴν ὑπόϑεσιν ἔκ τε τοῦ μὴ ( TO pPAOUTEHOY. ξλξγχε & χ τ | DUE € = μη 

ἔχειν εὔλογον εἰπεῖν αἰτίαν τοῦ σήμερον μέν, εἰ τύχοι. ϑᾶττον, αὔριον 

25 τ χινεῖσϑαι τὸν οὐρανόν, διότι τὰ ἐν τοῖς λόγοις πλάσματα τὸ Bd 
vt, ὃν λέγοντα οὐδὲ αἰτίαν εὔλογον εἰπεῖν ἔχει τοῦ λεγομένου. δεύτερον 
“Δ ΄ὕ ~ Cys ~ ~ ΄ \ \ 

ὃὲ ἔλεγχον ἐπάγει τῷ λόγῳ τὸ μὴ ἂν λαϑεῖν τοῦτο γινόμενον: τὰ γὰρ 
° , \ » ‘4 3 w , 3 νὰ Vv χὰ 

διάφορα χαὶ ἀνόμοια χαὶ ἐναντία εν ἄλληλα τιϑέμενα εὐφώρατον ἐχει 40 

τὴν διάχρισιν, εἴτε αἰσϑητὰ εἴτε νοητὰ τυγχάνει. 

9 30 p.28948 Ὅτι μὲν οὖν εἷς te μόνος ἐστὶν ὁ οὐρανὸς ἕως τοῦ ἐπὶ 

τοσοῦτον εἰρήσϑω. 

if Vv ΄ - \ > ΄ ~ > ~ ΄΄ \ = 

Συμπέρασμα τοῦτο χοινὸν ἐπάγει τῶν te ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ χαὶ 45 σ 

δειχται γὰρ περὶ αὐτοῦ, 1968 τῶν ἐν τούτῳ περὶ τοῦ οὐρανοῦ ῥηϑέντων. ὃ 

γὰρ om. e 9 προίωσιν CF: προιοῦσιν A 11 οὐδὲ (alt.)] οὐδ᾽ ς 13 γὰρ Fbe: 

map A 14 τῷ αὐτῷ] ταὐτῷ τ᾽ ς 17 a ἐπίτασιν ¢ αἱ F: om. A 

22 αὐτῇ F: αὐτῷ A netotar F: insit b: xtvetodar Ac 25 post οὐρανόν add. τοῦτο 

δὲ πλάσματι ὅμοιον εἴπε(ν) Fe 20 ἔχοι ὁ 29 τυγχάνει AC: comp. F: τυγχάνου- 

σι" ὁ 90 εἷς te om. F te A: xal ὦ ὁ om. ὁ 31 εἰρήσϑω A: ἡμῖν 

εἰρήσϑω Fe 32 ἐπάγει] ὑπάρχει Fe 



SIMPLICI IN L. DE CAELO II 6.7 [Arist. p. 28948, 11] ABH 

\ ΄ 

ὅτι ἁπλοῦς χαὶ ἁπλῆν κίνησιν χυχλοφορητιχὴν χινούμενος χαὶ ταύτην 1968 
> , ~ ὃν Vays 5 

Opadyy, xat ὅτι εἷς μόνος, οὐχ ὅτι μία σφαῖρα: οἷδε γὰρ ἄλλο τὸ πλα- 

νώμενον παρὰ τὸ ἀπλανὲς καὶ τοῦ πλανωμένου τὴν εἰς πλείονα διάχρισιν: 6 
> 3 Ὁ a > ΄ ON , \ SEIN ΄ > \ ” c 
αλλ ὅτι ἕν ὀχτάσφαιρον ἑνὸς χύσμου χαὶ οὐχὶ πλείονες οὐρανοὶ οὕτως ὡς 

΄ ΄ o ΑΝ ΄ 5 * 
πλείονας χύσμους ἐμπληροῦντες, χαὶ ὅτι οὕτως ἀγενητός ἐστιν, οὐχ ὡς on 

> > ΄ 

ἀναίτιος, ἀλλ᾽ ὡς ἀΐδιος χαὶ μὴ ἐν μέρει χρόνου γενόμενος μηδὲ πρότερον 

μὲν ὧν ὕστερον δὲ μὴ wy. εἰχότως δὲ νῦν τοῦτο τέϑειχε τὸ συμπέρασμα, 10 
\ ὅτε τὰ περὶ τοῦ οὐρανίου Sass συμπληρώσας ἐπὶ τὴν τῶν ἀστέρων 

ϑεωρίαν μεταβιβάζει τὸν λόγον. 

“ 10 p. 389411 [Περὶ δὲ τῶν χαλουμένων ἀστέρων ἕως τοῦ ὁμοίως χαὶ 

ἡμεῖς λέγομεν. 

Ἕβδομον μὲν τοῦτο τὸ χεφάλαιόν ἐστι τῶν ἐν τούτῳ τῷ βιβλίῳ 

προβαλλομένων, μετὰ δὲ τὴν τῶν ὅλων σφαιρῶν ϑεωρίαν χαὶ τὰ συμφυῆ 20 

υέρη αὐτῶν τὰ χατὰ τὰς τοπιχὰς ἐγ ς ἐν αὐτοῖς ϑεωρούμενα τό τε δεξιὸν 

15 χαὶ ἀριστερὸν χαὶ ἄνω καὶ χάτω χαὶ ἔμπροσϑεν xat ὄπισϑεν χαὶ τὰ περὶ τῆς 

χινήσεως αὐτῶν παντοδαπὰ προβλήματα ἐπὶ τὴν ϑεωρίαν τῶν περιεχομένων 

ἐν αὐταῖς ἀστέρων μεταβαίνει νῦν μὲν χοινῶς περὶ πάντων τῶν ἀστέρων 90 

προβαλλόμενος ζητεῖν, τίνα τε οὐσίαν ἔχουσι χαὶ σχῆμα ὁποῖον χαὶ χατὰ 

τίνα τρόπον χινήσεως χινοῦνται, ὕστερον δὲ διαπορήσει τι χαὶ περὶ τῆς 

20 τῶν πλανωμένων πρὸς τὰς ἀπλανεῖς διαφορᾶς. λέγει οὖν πρῶτον περὶ τῆς 
~ 

οὐσίας αὐτῶν, ὅτι τῆς αὐτῆς οὐσίας εἰσὶν of ἀστέρες xat τοῦ αὐτοῦ σώ- 30 

~ 

μᾶτος ταῖς σφαίραις, ἐν αἷς περιεχόμενοι περιφέρονται. ἑπόμενον δὲ τοῦτο 
τοῖς εἰρημένοις αὐτῷ φησιν εἶναι, διότ ἣ τι ἀπὸ τῶν ἁπλῶν χαὶ πρώτων 
a , ~ ) , ~ xs ιν 

δύο χινήσεων τῆς τε ἐπ᾽ εὐϑείας χαὶ τῆς χύχλῳ δύο κατὰ γένος ὑπέϑετο 
τὰ προς Sule, τὸ μὲν EDO Qo ses Senay πᾶν, τὸ δὲ εὐϑυπορού- 35 to or 

μενον τὸ ὑπὸ σελήνην. οἱ οὖν ἀστέρες ἐν οὐρανῷ ὄντες χαὶ τὴν οὐρανίαν 

χίνησιν χινούμενοι τῆς οὐρανίας ἂν εἶεν οὐσίας. εἰ ὃὲ διάφορον ὁρᾶται τὸ 
τῶν ἀστέρων σῶμα παρὰ τὸ οὐράνιον, οὐχ ἀνάγχη διὰ τοῦτο διάφορον 
οὐσίαν ἔχειν αὐτούς. καὶ πιστοῦται τοῦτο ἀπὸ τῶν πύρινα τὰ ἄστρα πρὸς 40 

30 τὴν φαντασίαν εἰπόντων διὰ τὸ χαὶ τὸν οὐρανὸν πύρινον ὅλον ὑπολαμβάνειν. 

μήποτε δὲ χαὶ τὸν οὐρανὸν πύρινον ἀπὸ τῶν ἄστρων ὑπέλαβον οἱ οὕτως 

ὑπολαβόντες. 6 δὲ ϑεῖος Πλάτων τὸν ὅλον χόσμον ἐχ τῶν τεσσάρων στοιχείων 
, 

συνεστάναι λέγων διὰ bc εἰρημένας πρότερον αἰτίας τὸν οὐρανὸν ἐχ τῶν 4 

ἀχροτήτων τῶν στο et υνεστάναι βούλεται, χαὶ ὥσπερ ἐν τοῖς ἐνταῦϑα | 
a ee < ῷ 35 σώμασιν ἐ σσάρων στοιχείων χαὶ αὐτοῖς συνεστηχόσιν, ἐσχάτοις 196b 

φ' ~ , » Ν ΄ -“ Fact ~ 

& οὔσιν, ἐπιχρατε τὸ τῶν στοϊχξίων EGY ATOV TO Y7jLVOY, GUTW XAL EY τοις 

Delors σώμασιν Ex τῶν ἀχροτάτων συνεστηχύσιν ἐπιχρατεῖ 7, ~ ’ 

τοὺ πρώτου 

2 ὁμαλῆ ce: comp. F γὰρ] γὰρ καὶ Fe 4 ὀχτάσφαιρον CF: ὁχκατάσφαρον A 

5 συμπληροῦντες Fe οὗτος Fe 10 ἄστρων c 12 to A: om. Fe 

15 xat (pr.) A: καὶ τὸ Fe 18 ποῖον ὁ 26 οἱ F: ef A 27 et CFb: 

οὐ A 30 ὅλον πύρινον Fe ὃ4 ἀχροτήτων Ab: ἀκροτάτων Fe 36 οὕτως ¢ 
i t 

IN Ἔ 
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~ , " ld < 4 > "" ΄ ce ~ \ . 

τῶν στοιχείων ἀχρότης τοῦ πυρός. Ἰράφει δ᾽ οὖν ἐν Τιμαίῳ “tod μὲν 196> 
> ζ ‘ as 2 τς ῳ wl P a Ste 

οὖν ϑείου thy πλείστην ἰδέαν ἐκ tod πυρὸς ἀπειργάζετο, ὅπως ὅτι λαμ- 6 
πρότατον ἰδεῖν te χάλλιστον εἴη." 

᾿Απορεῖ δὲ χαλῶς 6 ᾿Αλέξανδρος, πῶς ἁπλῆς οὔσης τῆς πέμπτης λε- 
Ἰομένης οὐσίας τοῦ χυχλοφορητιχοῦ σώματος τοσαύτη φαίνεται διαφορὰ 

- 

τοῦ τῶν ἄστρων σῴματος πρὸς τὸ οὐράνιον: εἰ ὃὲ διαφέρει ὅλως πυχνότησιν 10 
“ 2 ~ , " ~ » ~ id ,_~ 

ἢ μανότησιν ἣ χατὰ χρώματα ἣ χατά τινα ἄλλα τοιαῦτα εἴδη. πῶς ATE 
ΛΟ ΥΘΙ ~ ~ » ἣ“" v \ as \ , " ᾿Ν \ 

λέγεται ἢ πῶς analy, εἴπερ τὰ πάϑη χατὰ ταύτας γίνεται τὰς διαφορὰς 
- ’ ata ξ΄ . ὶ παὺ A fay [re «ce XX σ = \ 

χαί εἰσιν at διαφοραὶ πάϑη. χαὶ λέγει, ὅτι “oddey ἄτοπον, ὥσπερ χαὶ 
ν bd ~ ΄ 

10 πρότερον εἴρηται, εἶναι τοιαύτας διαφ τς ἐν τῷ οὐρανίῳ σώματι χαὶ 15 
[ , 5 5» ~ 

ποιότητας οὐ διὰ πάϑους ἐγγινομένας αὐτοῖς, ἀλλ᾽ ἐνυπαρχούσας" ἀπαϑῇ 
\ > ¢ ~ 2 ~ > ΄ ~ μι» "ἢ - 

γὰρ οὐχ ἁπλῶς got, ἀλλὰ πάσης ϑνητῆς δυσχερείας, τοῦτο δὲ αὐτοῖς 
- ΄ ΄ ~ 5 s > eed \ ~ ὟΝ δικοί μ᾿ > / 

ὑπάρχει τῷ τῇ οὐσίᾳ αὐτῶν χαὶ τῷ εἴδει, xa? 6 ἔστι, μηδὲν ἐναντίον 
ὑπάρχειν, εἰς ὃ οἷόν τε μεταβάλλοντᾳ φϑαρῆναι. τὸ μέντοι συμβεβηχέναι 20 

15 αὐτοῖς τινα ἐναντίωσιν ἔχοντα πρός τινα οὐδὲν ἐπιχοινωνοῦντα τῇ οὐσίᾳ 

αὐτῶν οὐδὲν ἄτοπον. χαὶ γὰρ χαὶ ἐν τοῖς φϑαρτοῖς τε χαὶ γενητοῖς σώ- 

μασίν ἐστί τινα, οἷς ἔστιν ἐναντία, ὡς τῇ χιόνι τὸ λευχὸν τὸ ψυχρόν: ἔστ᾽ 
£2 5 ~ ἈΝ rs » ΄ = 

ἂν γὰρ χιὼν ἧ. ἀχώριστον αὐτῆς τὸ λευχόν, χαὶ οὐ, διότι ἔστι τὸ ἐναντίον 5 

αὐτῷ, διὰ τοῦτο μεταβάλλει ἢ χιὼν xara χρῶμα" χαὶ γὰρ ἁπλᾶ ἐστιν 
΄ / + 9X ie ~ ec Ὁ yw De ¢ \ W> 7) 20 ὡς σώματα, ὧν οὐδὲν ἁπλῶς ἁπλοῦν, εἴ ye ἐξ ὑποχειμένου. χαὶ εἴδους". 

~ ~ ~ ) . aN ’ 5 aed \ \ \ 

ταῦτα TOV Αλεξάνδρου λέγοντος QUTALS λέξεσι ο ἕν ὑπάρχειν τινας ἢ < 

~ 5 , ΄ > ΄ \ 

τοῖς Cupp Ute ποιότητας ἐχούσας πρὸς ἀλλήλας 
> \ χαὶ χατὰ μέγεϑος. tows δὲ xal χατὰ σχῆμα" χαὶ γὰρ εὐθύγραμμα σχή- 

uate ἐστιν ἐν τοῖς οὐρανίοις σχημαπισμοῖς, ὡς τὸ Δελτωτόν, χαὶ περιφερό- 

= 
v 

Ay 
ξ ναντίωσιν χατά τε χρῶμα 80 

95 Ἴραμμα, ὡς ὃ Στέφανος: τὸ μὲν οὖν ὑπάρχειν ταύτας τὰς ἐναντιώσεις 95 {pa 
ἐχεῖ χωρὶς ϑνητῆς δυσχερείας χαὶ ΦΡοροποιοῦ πάϑους ἀποδέξαιτο ἄν τις τοῦ 35 
᾿Αλεξάν νδρου, τὸ nro t λέγειν" χἂν ἡ ἐναντία τῷ λευχῷ χαὶ τῷ Ψυχρῷ τῷ 
ἐν τῇ χιόνι, οὐ διὰ τοῦτο μεταβάλλει 7 χιὼν χατὸ safer χαὶ ποιότητας ἐπι- 

Zl = = ΄ ° ao 5 N ~ {4 σ f = \ σχέψεως ἄξιον εἶναί μοι δοχεῖ. εἰ μὲν γὰρ τοῦτο λέγει, ὅτι μένουσα χιὼν 40 

80 οὐχ ἂν μεταβάλλοι χατὰ ταῦτα, λέγει μὲν ἀληϑῶς, οὐδὲν δέ, οἶμαι, πρὸς 

τὸ προχείμενον: οὐδὲ γὰρ ἄλλο τι μένον, ὅπερ ἐστί » Μεταβάλλει, ἀλλὰ τὸ 
ὑποχείμενον ἄλλας ἐξ ἄλλων μεταλαμβάνον διαφορὰς μετ αβάλλειν λέγεται. εἰ 

δέ, ὅτι οὐ μεταβάλλει ὅλως διὰ τὴν ἐναντίωσιν, πῶς ἀληϑὴς ὃ λόγος, εἴπερ 45 
μέχρι τοῦ νῦν διετ fe EY λέγοντες; ὅτι ἐν τοῖς ἐναντίοις εἰσὶν αἱ γενέσεις 

Or » Yar or , ΤᾺ \ \ , 

35 χαὶ φϑοραί, διότι |, χαὶ τὰ γινόμενα ἐξ ἐναντίων γίνεται χαὶ τὰ φϑειρόμενα 19 
os οἵ = \ \ ς ὡ αὶ \ τ 5 VS x 

iS ἐναντία φ είρεται. χαὶ γὰρ Ἢ χιῶν πεπηγὸς οὐσα νεφος Yon μὲν @ 

1 δ᾽ οὖν] agitur Ὁ; fort. γοῦν Τιμαίῳ] 40 ἃ 2 τοῦ A: om. Fe ἀπειργάσατο 

Fe ὃ ἰδεῖν A: te ἰδεῖν F: τ᾽ ἰδεῖν c 6 ἀστέρων Fe 9 χαὶ --- διαφορὰς (10) Fe: 

om. A πάϑη] passionum Ὁ 14 μεταβαλόντα e 15 ἔχοντα] habere b 

οὐδὲν om. ς 16 τὲ om. ¢ 17 τὸ (alt.) AF: χαὶ K?be 18 αὐτῆς F: ab ipsa Ὁ: 

αὐτῇ A τὸ (alt.) mut. in τι K? 26 ἀποδέξαιτ᾽ c 27 λέγειν Ab: 

λέγειν ὅτι Fe 90 μεταβάλλοι A: comp. F: μεταβάλοι ec 36 ἤδη] εἴδει c: corr. 

ex ἤδει F 
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, > ὍΣ \ v , ~ v a ~ τ 

μεταβάλλον εἰς ὕδωρ, πολὺ δὲ ἔτι τὸ ἀερῶδες ἔχον χαὶ οἷον ἀφρῶδες χαὶ 1971 
eA ~ =) \ L iar ries. ἐονχ εκ ἃ > ~ >> σι = 
διὰ τοῦτο λελευχασμένον, ἐπειδὴ ὑπὸ ψύξεως εἰς τοιοῦτον εἶδος συνεχρί) η, 5 

, > 
O2 

’ a x ’ 5 " ὟΡ a , A 

ταν ‘aa πελάσῃ, διακρίνεται, πάλιν εἰς ἐχεῖνα, ἐξ ὧν συνέστη, χαὶ 

ὃ μὲν ἐξαεροῦται ae eUey ON, ᾧ συναπέρχεται τὸ λευχόν, τὸ δὲ ἐξυ- 
i} 
1 

27 A , 

5 δατοῦται χεόμενον χαὶ εἴπερ μὴ τῇ ψύξει )ερβότης Kal τῇ πήξει χαὶ 

συγχρίσει χύσις χαὶ διάχρισις ἠναντιοῦντο, οὐχ ἄν ποτε χιὼν διελύϑ: — 
Y= 

-_ = 

΄ va ° ~ > > σ \ \ / \ { 

υἥποτε οὖν ἐχεῖνο ἀληϑές ἐστιν, ὅτι τὰ μὲν γινόμενα χαὶ φϑειρόμενα ἐν 
~ pA ΄ ~ 

τοῖς ἐναντίοις ὑφέστηχε, χαὶ ὅπου wy ἔστιν evavtiwarc, ἐχεῖ γένεσιν ἡ 
{ \ If ey 5 ΄΄ A b} ~ ν 5 ἢ σ σ ba) φϑορὰν ἀδύνατον εἶναι, οὐ μέντοι χαὶ ἐχεῖνο ἔτι ἀληϑές, ὅτι, ὅπου ἂν 

5 
, +e 4 ¢ bh > 5 ΄ 

10 ἐναντίωσις ἢ, γένεσιν ἀναάγχη χαὶ φυῦραν ὑπάρχειν, ἀλλ᾽ ἐπ’ ἐχείνων 
υύνων τῶν ἐναντίων τοῦτο ἀληϑές, ὅσα ἐν τῷ αὐτῷ ἐπ τοχειμένῳ πεφυχότα 
γίνεσϑαι SON ἀλλήλοις ἀδυνατεῖ: ταῦτα ice ἀντιποιούμενα τοῦ 

εἶναι χαὶ περὶ τοῦ εἶναι μαχόμενα φϑείρειν ἀλληλὰ πέφυχεν, of δὲ ἐν τῇ 
ΟΝ τὶ ἰιστήμῃ τῶν ἐναντίων λόγοι, λευχοῦ χαὶ ushavoc, ϑερμοῦ χαὶ ψυχροῦ, 20 

ἀδιάστατοι ἐν ἀδιαστάτῳ ὄντες vase 2 ἀλλήλοις πεφυχότες οὐ 
95% 

ὄνον οὐ φϑείρουσιν ἀλλήλους, ἀλλὰ χαὶ συνιστῶσιν: ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸ ἐν τῇ 
la \ 

ἐπιστήυ, ΡΟΣ TOOS τὸ ἐν τῇ ὅλ έλαν μα) ETAL, οὔτε φϑεΐρει ah hye. wei 1 i| C 7 | 
v g. / 5 5 A / 5 ~ 5 ~ / oo 

E ἀλλήλων, διότι μὴ πέφυχεν ἐν τῷ αὐτῷ γίνεσϑαι Oroxet- 2% 

[τ Ra 

oO 

°o Cc a 0) ad = [ΟἹ a R 
- ὩΣ 

δ] 
ὑένῳ. οὕτως οὖν χαὶ τὸ ἐν οὐρανῷ πυχνόν, εἰ τύχοι, χαὶ τὸ ἐνταῦ)α 

20 μανὸν οὔτε μάχεται πρὸς ἄλληλα οὔτε μεταβάλλει εἰς ἄλληλα διὰ τ 
πεφυχέναι ἐν τῷ αὐτῷ γίνεσϑαι ὑποχειμένῳ ἀλλόφυλα ὄντα. GAN οὐδὲ τὸ 

ἐν τῷ οὐρανῷ πυχνὸν πρὸς τὸ ἐχεῖ μανὸν μάχεται οὐδὲ στάσις πρὸς 30 

χίνησιν, ὅτι καὶ τὰ ὑποχείμενα διάφορα χατὰ φύσιν ἐστίν, of πόλοι, φέρε 
ἰὴ ἢ χαὶ ὃ ἰσημερινὸς χύκλος, of μὲν πρὸς στάσιν πεφυχότες, 6 

πυχνοὶ δοχοῦντες, τῷ σι [Ὡ}] ()΄ 
eat 
a = - = Q - < μὰν Ὁ - Φ 

ἘΞ 
~ [25 o ay ὧ [ τ a ς os 

Φ - ᾧ x RQ - So τ- Qu a aA On 
oO 

[0] ay 

> \ dX ~ ~ VA ~ > Le > 4) 9 » Nee ο»- 

ται de τῶν" οὐρανῶν" σώματα “μανοῖς, βοιχότα ob ματα ἄλλει εἰς ἄλληλα διά 85 
~ 4 

Te τὴν τοῦ ὑποχειμένου φύσιν πρὸς ἕν τὸ αὑτὸ ἀεὶ πεφυχότος εἶδος xat 

διὰ τὴν τοῦ εἴδους ἀμετάβλητον οὐσίαν ὑπὸ ἀχινήτου προσεχῶς αἰτίου 

γινομένην. 
ΤΥ ~ ~ ? ~ 

30 Καὶ ταῦτα οὐ διαφέρεται πρὸς τὰ ὑπὸ tod ᾿Αριστοτέλους ἐν τῷ 
, ~ v > 

πρώτῳ βιβλίῳ δεδειγμένα περὶ τοῦ ἀγένητον χαὶ ἄφϑαρτον εἶναι τὸν 40 
> , ΄ \ > ΄ ͵΄ ς \ - \ Rin Syn pl τυ 

οὐρανόν. λέγει γὰρ ἐν ἐχείνοις γίνεσϑαι μὲν ἅπαν τὸ γινόμενον ἐς ἐναντίου 

s 

’ “" 6 , / 

te χαὶ ὑποχειμένου τινὸς καὶ φϑείρεσϑαι ὡσαύτως ὑποχειμένου τέ τινος 

πὸ ἐναντίου χαὶ εἰς 
ἣν ~ id / 5 ~ >] ~ , ame Ξ aS 34 , = - ΝΟΥΣ 

χαὶ ταῦτα ὑποθέμενος ἐχ τῶν ἐν τῷ πρώτῳ τῆς Φυσιχῆς ἀχροάσεως ὃε- 
Cc. 

A 

αι ~ 
> a; { , x Ἐν 4 2 ἘΞΑ ee ας δ. Ν ἀπ Ἄ 

ἐναντίον, χαϑάπερ εἴρηται ἐν τοῖς πρώτοις ADYOLS. 

oo or 

1 petaBahov ec 8 ὅτου ς 8. 9 ἀδύνατον ἢ φϑορὰν Fe 11 μόνον Fe 18 εἶναι 

(alt.) A(b), ὑποχειμένου Fe 14 καὶ (alt.)] te καὶ Fe 15 ἐν} xat év Fe 

πεφυχότες — ἀλλήλους (16) F: om. A: possunt coeristere invicem Ὁ 19 ἐν] ἐν τῷ 

Fe ἐνταῦϑα)] del. K: om. ὁ 23 οἱ πόλοι] οἷον Fe 24 χαὶ] οἱ πόλοι xat 

Fe στάσιν] στάσιν μόνον Fe 26 οὐρανίων c 28 εἴδους c: εἴδους τὴν A: 

εἴδους πρὸς F ὑπὸ A: ἀπὸ Fe 31 πρώτῳ] ἃ AF: αὐτῷ ec βιβλίῳ] cap. 3 

δεδιδαγμένα Fe 32 λέγει] cap. ὃ. 270814 89 τὲ χαὶ A: te Fe 34 εἴρηται] 

καὶ ς πρώτοις] πρώτοις εἴρηται F: προτέροις εἴρηται c 35 πρώτῳ] cap. 7 
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ἣν ΄ Ὁ ἢ , pt ad 5 4 , bss v η τ 

δειγμένων προσαποδείχνυσι λοιπόν, ὅτι τῷ οὐρανίῳ σώματι οὐδὲν ἔστιν | 197: 
» , , 5» r " 

ἐναντίον. εἰς ὃ ἂν μεταβάλλοι, τοῦ αὐτοῦ ὑποχειμένου μένοντος" ἣν γὰρ 197b 

ἂν χαὶ τῇ νῦν χινήσει αὐτοῦ ἐναντία χίνησις, ἣν χατὰ φύσιν dv ἐχινεῖτο τ 
ἐχεῖνο τὸ ἐξ οὗ χαὶ εἰς ὃ μετέβαλε. δείξας οὖν, ὅτι χαὶ τῇ χύχλῳ χινήσει, 

5 ἣν χινεῖται ὃ οὐρανός, οὐχ ἔστιν ἐναντία sae, αυχήγαγεν, ὅτι οὐδὲ σῶμα 5 

ἔστι τῷ οὐρανίῳ σώματι ἐναντίον, ἐξ οὗ ἂν χαὶ εἰς ὃ βεεβδλθνν ὥστε 
διὰ πάντων δῆλον, ὅτι ἢ μὲν γένεσις χαὶ ἢ φϑορὰ ἐν τοῖς ἐναντίοις ἐστὶ 

, War \ > Ὑ ΕῚ Ψ ΄ >>) , > 
πάντως. AAL GTOV μὲν οὐχ EGTLY ναντία. ΟΌὟΧ εστι ἤξνεσις οὐὸξ φϑορά, 019) 2 

= 

> 
ξ 
7 μέντοι. ἔνϑα τὰ ἐναντία ἐστίν, ἐχεῖ ἀνάγχη πάντως γένεσιν εἶναι χαὶ 10 

ἴη τοῖς ἐναντίοις χοινὸν χαὶ διάστατον : c τῇ Ό x ao 
a >) 
Ἐ 0) ΝΕ Φ <= 10 φϑοράν. εἰ μὴ χαὶ 

τοῦτο χαὶ μεριστόν, ὥστε συνυπάρχειν ἀλλήλοις ἐν αὐτῷ τὰ ἐναντία μὴ 

δύνασϑα!ι. 
᾿Αλλ ἔτι μοι δοχεῖ τὸ τοῦ ᾿Αλεξάνδρου μένειν ἄπορον. χἄν γὰρ 

ἀγένητα χαὶ ἄφϑαρτα μὴ χωλύηται εἶναι τὰ ἄστρα ἐναντίας ἔχοντα ποιό- 15 

15 τητας, ἀλλὰ τό γε τῆς αὐτῆς οὐσίας εἶναι τοῖς οὐρανίοις σώμασιν, ἐν οἷς 

φέρεται, πῶς ἀληϑὲς δόξει τοσαύτης οὔσης διαφορᾶς ἔν τε πο μσο χαὶ 
συστάσεσι χαὶ δηλονότι χαὶ ἐν ταῖς δυνάμεσι ual ἐν ταῖς ἐνεργείαις; υνήποτε 

οὖν ὃ ᾿Δριστοτέλης ταύτην ἔλυεν αὐτὸς τὴν ἀπορίαν ee τὸ ran 20 
ὃ Ζ 

δὰ ed φαμέν TL εἶναι, ὃ ae εσϑαι πέφυχεν. $ yap τ a ὑπὸ 

20 σελήνην ἁπλᾶ σώματα τὰ εὐθυπορούμεν a γένος μὲν a χοινόν, χαϑὺ 
νον τς γενητά τε χαὶ φϑαρτά ἐστι χαὶ εἰς ἄλληλα μεταβάλλοντα. 

elon δὲ τὰ sos τοσοῦτον ἀλλήλων διαφ πὸ ὅσον οὐ μόνον ὃ λύγος 2% 
ἡμῶν ἀλλὰ χαὶ 7 αἴσϑησις σημαίνει, οὕτω χαὶ τὰ οὐράνια σώματα τὸ 

πον οφυβη τικῶν 2 ae χοινὸν χαὶ διὰ τοῦτο χαὶ τὸ ἀγένητον χαὶ ἄφϑαρτον 

25 χατὰ τὰ προσεχῆ εἴδη οὐδὲν χωλύεται πολλὴν ἔχειν τὴν πρὸς ἄλληλα 
διαφοράν. 

"ARR ἐπὶ τὰ ἑξῆς τῶν τοῦ ᾿Αριστοτέλους λόγων ἰτέον. 80 

p- 389119 ἪἫ δὲ ϑερμότης ax αὐτῶν χα 

80 Μνημονεύσας τῶν πύρινα τὰ ἄστρα λεγόντων. διότι χαὶ ὃ οὐρανὸς 
> 

πύρινός ἐστι, χαὶ τοσοῦτον ἀπὸ τοῦ λόγου ἐπ ον εἰς τὴν ἑαυτοῦ δόξαν τὸ 

χαὶ ἐχείνους ὁμοούσια τῷ οὐρανῷ λέγειν τὰ ἄστρα, ἀπαρεσχόμενος δὲ τὸ 
ΓΟ πύρινα εἶναι, ἀναιρεῖ τοῦτο διελέγχων τὸ πιϑανὸν ἐν τῷ λόγῳ δοχοῦν. εἰ 40 

2 μεταβάλῃ Fe 3 νῦν om. Fe 8 οὐχ (pr.) K*b: om. AF 9. ἐχεῖ] ἐχεῖ xat 

Ες γένεσιν πάντως Fe 15 οὐρανίοις F: οὐρανείοις A 16 φέρεται) comp. 

ambig. A: φέρονται Fe 17 alt. καὶ ---χύχλῳ (19) om. F ἐν (alt.) om. ¢ 

μήποτε] ἴσως 18 ταύτην ἔλυεν αὐτὸς] αὐτὸς ταύτην λύει ὁ ἐπαγαγὼν τὸ] εἰ- 

τ 
πών ὁ 21 μεταβάλλοντα) μεταβάλλον A: μεταβάλλονται Fe 23 τὸ Fb: 

25. 26 διαφορὰν πρὸς ἄλληλα Fhe 27 ἱτέον F: corr. ex ἰστέον A 

28 dx’ αὐτῶν F: ἁπάντων A ταῦϑ᾽ ¢ 



SIMPLICI IN L. DE CAELO ΠΤ [Arist. p. 289919] 439 

κ ~ ’ , ~ 5 , - 

γὰρ PBA Oe. τὰ τῇδε, τὸ Ge Depuatvery πυρός, πῶς οὐ πύρινα, φασίν, 197> 
‘ 

σ ~ , 5» - . ~ ‘ 

ἐστι τὰ οὐρανία; χαὶ ὅτι μὲν εἰς τοῦτο τείνει ὁ λόγος αὐτῷ, δηλοῖ τὸ D5 
n- συμπέρασμα Resse Ott wev οὖν οὔτε πύρινα ἐστιν οὔτε ἐν πυρὶ φέ- 

> 
0 ρεται, ταῦτα ἡμῖν εἰρήσθω περὶ αὐτῶν. ὅτι δέ, χἂν ϑερμαίνῃ τὰ τῇδε, 15 

5 οὐχ ἀνάγχη πύρινα ὄντα αὐτὰ ϑερμαίνειν, ἀλλ᾿ ἀρχεῖ πρὸς τοῦτο ἢ χί 
αὖ τῶν, πιστοῦται τοῦτο ex τοῦ χαὶ τὰ στερεώτατα διὰ χινήσεως ἐξάπτεσίαι" 198: 

\ arn δ΄.’ ‘ ἢ \ Lan] \ Q 

χαὶ yap ξύλα xat λίϑοι xual σίδηρος. χαὶ τὸ τῶν βελῶν Ge ἀέρος φερο- 
υένων παράδειγμα soles παρατίϑεται: ταῦτα γὰρ διὰ τὴν χίνησιν οὕτως 
Ἂς ϑ pays Ν ΓΎΡΗ Vey EN 2 wei 5 
ἐχπυροῦται, ὡς xat τὰς μολιβδίδας tas τὸν σίδηρον ἐν τῷ ξύλῳ συνε- 5 

΄ὕ ~ > ~ ΄ ΄ 

10 χούσας τήχεσϑαι χαὶ τὸν πέριξ αὐτῶν ἀέρα συνεχπυροῦσϑαι. ὡς οὖν ὑπὸ 
τῆς χινήσεως ἐχπυρουμένου συνεχπυροῦται ὁ παραχείμενος ἀήρ, οὕτως ὑπὸ 

~ >) , ΄ ~ ~ c ‘ 5 

τῆς οὐρανίου χινήσεως χινουμένου προσεχῶς τοῦ ὑπεχχαύματος χαὶ ἐχ- 
΄ Pe SV oes ΤᾺ "7 2 ΄ ~ \ μι € ΄ π ΄ πυρουμένου εὔλογον τὸν ἀέρα ἐγγυτέρω τοῦ πυρὸς ὄντα ϑερμαίνεσϑαι. 6 10 

OE ) >I bd Ni ΜΔ / > 4 Oa > »» , ν ~ 

ὲ ᾿Αλέξανδρος ἀέρα τὸ ὑπέχχαυμα ἀχούει, ὃ ἐν ἄλλοις, φησίν, ὡς στοιχεῖον 
~ ~ ? ΄ ~ 

15 πῦρ χαλεῖ ὁ “AprototzAys. xattor πῶς ἐγγύτερον τοῦ Hes ἔλεγε τὸν 

ὁ ὑπέχχαυμα ἐνόμιζε; πῶς ὃὲ τὴν πρὸς τὸ βέλος ἀνα- 
77 Vv 37 

ἀέρα, εἴπερ ἀέρα τ 

λογίαν διασώζει, εἴπερ τὸ ἐξάπτον τὸν ἀέρα βέλος ἀνάλογον ἣν τῷ πυρί; 15 

ὅτι χαὶ τὸ βέλος ὑπὸ τοῦ ἀέρος en ee ἤχουσςε ϑερμαίνεσϑαι 6 

’ 

᾿Αλέξανδρος, ἀλλ᾽ οὐχὶ τὸν ἀέρα ὑπὸ τοῦ βέλους, χαίτοι τοῦ ᾿Αριστοτέλους 
20 εἰπόντος, ὅτι τὰ βέλη 3 

σ 

χπυροῦται οὕτως ὑπὸ τῆς χινήσεως 

προ κι ag ξ a τε τήχεσθαι τὰς 
ἀνάγχη χαὶ τὸν χύχλῳ αὐτῶν ἀέρα τὸ αὐτὸ σχειν. xat ἴσως 

/ 

{Le νοῦ ταύτην ἔσχε THY ὑπόνοιαν ὁ ̓Αλάξωδρος: λέγει δέ, 

τι τὰ μὲν ἐνταῦϑα δ ἀέρος φερόμενα ὑπὸ τῆς ἐν αὐτῇ τῇ χινήσει 
95 πληγῆς χαὶ παρατρίψεως αὐτὰ ἐχπυροῦται, τῶν ὃὲ ἀστέρων ἕχαστος ἐν τῇ 90 

xa) ἑαυτὸν τοῦ οὐρανοῦ σφαίρᾳ φερόμενος αὐτὸς μὲν οὐχ ἐχπυροῦται" | 

οὐδὲ γὰρ πέφυχε: τὸν 6& ἀέρα" νῦν ab ἀέρα τὸν ὅλον μετὰ τοῦ ὑπεχχαύ- 
\ 

ματος xaAEt’ τοῦτον οὖν ὑπὸ THY σφαῖραν ὄντα τοῦ χυχλοφορητιχοῦ σώ- 
ματος χινουμένης ἐχείνης χαὶ συγχινούσης αὐτὸ δῆλον Ott ἀνάγχη ἐχϑερ- 30 

4 { \ \ > / \ id , ~ ~ 5 ~ ἈΝ ‘ 

30 μαίνεσθαι: χαὶ γὰρ οὐ μόνον τὸ ὑπέχχαυμα συγχινεῖται τῷ οὐρανῷ, ἀλλὰ 

χαὶ 6 πλησιάζων αὐτῷ ἀήρ, καὶ μέχρι σχεδὸν τοῦ περὶ τὴν γῆν τοῦ i ϊ Ki . ἷ | i 

hiuvaCovtos χαὶ ὑπὸ τῶν ἢ χατεχομένου. 
> La \ ᾿ > ~ νι ) > ~ ~ 5 ~ 

Επειδὴ δὲ τοῦτο εἰπόντος παντὸς ἦν ἀπορεῖν, διὰ τί τοῦ οὐρανοῦ 
~ ~ c c c 4 = 

χαὶ τῶν ἐν αὐτῷ ἀστέρων χαὶ ἐν νυξὶν ὁμοίως ὡς ἐν ἡμέρᾳ χινουμένων 80 
~ Ld ~ ΄ 3 ΄ 

35 χαὶ ἐν χειμῶσιν ὁμοίως ὡς χαὶ ἐν ϑέρει χαὶ τοῦ ὑποχειμένου ἀέρος ὁμοίως 

ὡς ἑνὸς ἀεὶ συγχινουμένου αἱ ἡμέραι ὅμως τῶν νυχτῶν χαὶ τὰ ϑέρη τῶν 

1 ϑερμαίνουσι F: corr. ex een A 2 τοῦτο] τοσοῦτον Εἰ: τοιοῦτον ¢ 

3 πύριν᾽ ¢ οὔτ᾽ ev c 4 cand? 10 οὖν Ab: οὖν tod βέλους Fe 12 οὐ- 

pavias ¢ 18 ὅτι] ota δέ, ὅτι Fe 21 αὖται AF: ipse Ὁ; fort. αὐτά coll. 

Arist. 289425 23 λέγων c 24 αὐτῇ τῇ scripsi: αὐτῇ A: τῇ Fe 27 νῦν 

δὲ ἀέρα F: om. Ab 91 περὶ τὴν A: ὑπὲρ F: περὶ c 30 χειμῶσιν A: χειμῶνι 

Ες χαὶ (alt.) om. Fe 36 ὡς ἑνὸς b: ὡς ἕν A: om. Fe ὅμως Fb: 

ὁμοίως A 
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χειμώνων ἐστὶ τοσούτῳ ϑερμότερα. ταύτην λύων τὴν ἔνστασιν προστέϑει- 1981 
αύτῃ μάλιστα 6 οὐρανὸς περιφερόμενος τὸν ὑποχείμενον ἀέρα 40 

eo a ἧ ὃ ἥλιος τετύχηχεν ἐνδεδεμένος, χαὶ διὰ τοῦτο ἐν μὲν 
π τῷ ϑέρει πλησιάζοντος αὐτοῦ τῷ xath χορυφὴν ἡμῶν, ἐν ἡμέρᾳ ὃ 

͵ ‘ ‘ ‘ wel 

" oF ὃ ἀνίσχοντος χαὶ ὑπὲρ Fahy ὄντος μᾶλλον γίνεται ϑερμότης. χαὶ λέγει 6 
᾿Αλέξανδρος, ὅτι οὐχ ἄλογον χατὰ τὸ μέρος τοῦτο τοῦ περιφερομένου σώ- 45 
ματος ὡς ἑνός, xa? ὃ μέγα σῶμα ἐστιν ἐν | αὐτῷ χαὶ πεπιλημένον 198b 
χαὶ μὴ πολὺ ἀφεστώς, μᾶλλον γίνεσϑαι καὶ πλείω τὴν ἐχ “is χινήσεως 
De epudryta ἐν τῷ ὑποχειμένῳ σώματι ἀντιβατικωτέρας πως χατὰ τὸ μέρος 

10 τοῦτο διὰ τὴν πυχνότητα χαὶ τὸ μέγεϑος γινομένης τῆς χατὰ τὴν χίνησιν 5 ; 

ἁφῆς" μάλιστα οὖν zat’ ἐχεῖνο τὸ μέρος διὰ τοῦτο ἢ τοῦ οὐρανοῦ περι- 
φορὰ ϑερμαίνει τὸν ἀέρα, xa? ὃ 6 ἥλιος ἐνδέδεται. 

᾿Αλλ᾽ ἔτι μοι δοχεῖ μένειν τὸ ἄπορον, πῶς 6 ἥλιος σχεδὸν ἴσον ἡμῶν 
παν ταχαρεν ἀφεστώς, SHED χαὶ πρὸς τὴν τοῦ ἡλίου σφαῖραν ἣ γῇ σημείου 

15 σχεδὸν χαὶ χέντρου λόγον ἐπέχει Sei οὔσης τῆς παραλλάξεως, πλέον 10 

ἐν ϑέρει τὸν περὶ ἡμᾶς ἀέρα ϑερμαίνει ἥπερ ἐν χειμῶνι τοῦ τόπου τούτου 
"μηδὲν σχεδὸν ἔλαττον ἐν ϑέρει διεστηχώς: πῶς δὲ μεσουρανῶν ϑερμαίνει 
μᾶλλον ἣ ἀνατέλλων τε χαὶ δύνων τῆς αὐτῆς οὔσης πρὸς τὸ ὑποχείμιενον 15 

ἀποστάσεως; πῶς δέ, χἂν μέγα χαὶ πυχνὸν ἢ τὸ τοῦ FAlov σῶμα, ἀἄντι- 
20 βατιχωτέρα ἣ χατὰ τὴν. χίνησιν τοῦ οὐρανίου σώματος ἁφὴ πρὸς τὸ ὑπὸ 

σελήνην χατ᾽ ἐχεῖνο γίνεται τὸ μέρος τοσούτων ὄντων οὐρανίων μεταξὺ 
σωμάτων. 

to Ξ ᾿Αλλὰ ταύτην μὲν τὴν ἔνστασιν χαὶ πρότερον χαὶ νῦν λύων ὁ ᾿Αλέ- 
ξανὸρος λέγει πολλὰ πάϑη πολλοῖς ἐνδίδοσθϑαι διὰ μέσων τινῶν τῶν μέσων 

3 yi m DOAN | SETAE is > ΤΟΤΕ ὯΝ, ϑν ταν ᾿ \ ΞΕ: <= 

Ur πασχόντων τὸ αὐτὸ πάϑος, διαβιβαζόντων ὃξ αὐτὸ πρὸς τὰ πάσχοντα, τὰν ¢ Pl τῷ or 

4 

ὑπὸ ἡλίου ἐξαπτόμενα φρύγανα τῶν μέσων μὴ ἐξαπτο- 
σ = , aN 

ὥσπερ, φησί, τὰ t 

μένων: πρότερον δὲ χαὶ ς ϑαλασσίας eee τοῖς ἀνϑρώποις 25 τ τ 

ἐνδιδόμενον πάϑος ἐμαρτύρετο διὰ μέσων τῶν διχτύων μὴ ναρχώντων. 
» ΔΝ 2 / σ as { xsi \ ~ 

μήποτε OF ποιότητας μέν τινας οὕτω μεταδίδοσϑαι οὐδὲν ϑαυμαστὸν τῶν 

80 μέσων οἷον ἀγγείων τινῶν ἀψύχων ἽΝ υένων πρὸς τὴν διαπόρϑωευσιν, σω- 
ματιχὸν GE ὠϑισμὸν χαὶ ἀντέρεισιν τοιαύτην διὰ μέσου γίνεσϑαί τινος μὴ 30 

΄ I> ΄ > r BY ) 

ὠϑουμένου χαὶ αὐτοῦ χαὶ ἀντερείδοντος οὐδὲ πλάσαι νομίζω δυνατόν. ἀλλ 
~ ¢ σ΄ ΄ - ΄ \ > 

ἀναγχαῖον ἣν τὸ ὑπὸ τὸν ἥλιον οὐράνιον σῶμα πυχνούμενον χαὶ αὐτὸ ὑπὸ 

τοῦ χατὰ τὸν ἥλιον μέρους χαὶ ὠϑούμενον οὕτω τὸ Taos εἰς τὸ ὑπὸ 

35 σελήνην διαβιβάζειν. εἰ οὖν τῶν τοιούτων παϑῶν ἀνεπίδεχτόν ἐστι τὸ 80 

οὐράνιον; ἄλλως χρὴ τὴν τῶν ἀπόρων λύσιν ἀπολογίζεσϑαι, χαὶ μάλιστα 
ὅτι οὐδὲ ὁ ᾿Αριστοτέλης τῇ πυχνώσει χαὶ ἀντερείσει προσεχρήσατο πρὸς 

‘ 

5 ἡμῶν A: ἡμᾶς Fe 6 tod F: om. A 10 péyettos] péyetos τοῦ σώματος Fe 

16 ἐν (pr.)] ὅμως ἐν Fe ἤπερ Fb: corr. ex εἴπερ A 25 post δὲ hab. xat τὸ ὑπὸ τῆς 

ϑαλασσίας A e |. 27 petita αὐτὸ] αὐτὰ Fe 27 πρότερον] v. supra p. 373, θ sq. 

28 μὴ Ab: μεταδιδόμενον τῶν διχτύων μὴ Fe 29 οὕτω μεταδίδοσϑαι b: αὐτῷ μετα- 

δίδοσϑαι A: μεταδίδοσϑαι οὕτω Fe (οὕτως c) 34 τὸ (411.}} τὰ Fe 36 ἄλλως F: 
΄ 

corr. ex ἀλλ ὡς A 
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. 

τὸ ϑερμαίνειν τὰ τῇδε τὸν ἥλιον, ἀλλὰ τῷ πλησιάζειν ἡμῖν χαὶ ὑπὲρ μᾶς 198» 

ἵνεσϑαι. βητέον τοίνυν ἀπὸ τοῦ ἡλιαχοῦ σώματος ἀχτῖνας ἐχδιδομένας 410 f Ι ‘ 
, Ν ~ , 5 ΄ , 

σωματιχὰς φέρεσϑαι διὰ τοῦ οὐρανίου σώματος ἐπὶ τὰ ὑπὸ sekypap τὸ 
ἣν 5 , ΄ δ, 14, 5», 4 Ἂν» \ > ΄ . » 

μὲν οὐρανίον ὡς ἄυλον ἀύλους οὔσας ἀύλως τε χαὶ ἀχωλύτως διεξιούσας, 
Ὁ ΧΑ δι μὰς id \ ΄ , ind isd , 5» ’ 5 διὰ δὲ τοῦ ὑπὸ σελήνην μηχέτι χωρούσας οὕτως, ἅτε τούτου ἐνύλου ὄντος" 

\ , ~ ΄ ‘ 

χαὶ Yap τὰς ἀσωμάτους τῶν οὐρανίων ἐλλάμψεις τινὲς μὲν ψυχαὶ δι’ 
, 

ἣν 
ἣ 4 

ETLTYOSLOTHTA ὃξχ 
ν 
ονται, τινὲς δὲ τῆς ἐπιτηδειότητος ἄντεμφῳ φραττούσης οὐ 45 

αἱ τὰ ὑπὸ | σελήνην. ἀλλὰ δι’ ἀέρος υὲν διὰ 1991 = oo Ae οὕτω δὲ 
τῶν πόρων διίασιν, ἀπὸ ὃὲ τῶν στερεμνίων ἀναχλῶνται πρὸς ἴσας γωνίας" 

10 μεσολαβούμενος οὖν Ox αὐτῶν 6 ἀὴρ χαὶ συγχινούμενος χαὶ πρὸς αὑτὸν 
παρατριβόμενος διὰ τὴν πίλησιν ἐχϑερμαίνεται χαὶ μάλιστα ἐν ἐχείνοις τοῖς ὃ 
τόποις, ἐν οἷς αἱ ἀχτῖνες πρὸς ἑαυτὰς ἀναχλώμεναι τὸν μεταξὺ ἀέρα 

πυχνοῦσι: χαὶ διὰ τοῦτο τῶν μὲν τροπῶν 7 ϑερινὴ ϑερμο oe ὅτι χατ᾽ 
> 

ἐχείνην ὃ ἥλιος, οὐχ ee ἁπλῶς γίνεται ΠΡ τ ἀεὶ σχεδόν. ὡς 
εστηχώς, ἀλλὰ τῷ χατὰ χορυφὴν jut πλησιάζειν 10 

τ 

Ὧ 15 εἶπον, ἴσον ἡμῶν age 
τὰς ἀχτῖνας χατὰ τὴν μεσηυβρίαν μάλιστα χαὶ περὶ ἐχείνην εἰς ἑαυτὰς 

\ 

ἀναχλᾶσϑαι ποιῶν TOV ἀπολαμβανόμενον ἀέρα συμπιλεῖσϑαι χαὶ συντρίβεσϑαι 

παρασχευάζει" ἐν δὲ τῷ 2: ον χαὶ χα ἡμέραν πρὸς ἀνατολαῖς χαὶ πρὸς 

δύσει τοῦ ἡλίου ὄντος αἱ ἐπὶ τὴν ἡμετέραν οἴχησιν πευπόμεναι ἀχτῖνες 15 

20 οὐχέτι δμοίως πρὸς ἑαυτὰς ἀναχλώμεναι, ἀλλὰ ae υἄλλον, οὐχ ὁμοίως 
\ 

τὸν ἀέρα συνϑλίβουσι. διὰ τοῦτο ὃὲ χαὶ τὰ ὄρη τῶν πεδιάδων ἐστὶ ψυχρό- 
τερα, ὅτι πρὸς αὐτῇ τῇ ἀναχλάσει συνημμέναι μᾶλλόν εἰσιν αἱ ἀχτῖνες χαὶ 

μᾶλλον τὸν ἀέρα συνϑλίβουσιν, ἀνιοῦσαι δὲ διίστανται μᾶλλον, διόπερ 6 20 

ustewpdtepos ἀὴρ φψυχρότερός ἐστιν. καίτοι εἰ ἄνωϑεν διὰ τὴν χίνησιν ἢ 

25 ἐχπύρωσις ἤρχετο. ϑερμότερα ιν: εἶναι τὰ μετεωρύτερα ἅτε ἐγγυτέρω 

μᾶλλον ὄντα τῶν χινουμένων. ὅταν οὖν λέγῃ ὃ ᾿Δριστοτέλης, ὅτι γίνεται 

ϑερμότης πλησιάζοντος τοῦ ἡλίου χαὶ ἀνίσχοντος χαὶ ὑπὲρ ἣ μῶν % 

ὄντος. πλησιάζοντος μὲν λέγει τὸ χατὰ χορυφὴν ἡμῶν, ἀνίσχοντος 
i ὶ ᾿υοῖκ ἐν 

δὰ ¢ \ ~ » > ~ ΄ \ ΄ - ΠΣ Μ 

6& ὑπὲρ γῆν ὄντος, ἀλλὰ ον ὑπὸ γῆν, ὑπὲρ ἡμῶν δὲ ὄντος τουτέστι 
ζ “-» ~ ῃ 7 I { Ἁ (anh 

30 μεσημβριάζοντος" τὰ γὰρ τρία ταῦτα suvedttovta ϑερμαίνεσθαι τὰ τῇδε 

μάλιστα ὑπὸ τοῦ ἡλίου ποιεῖ. χαὶ ταῦτα μὲν σωματιχῶς χαὶ φυσιχῶς 

ἀπολελόγισται. λεγέσϑω δὲ χαί, ὅτι, ὥσπερ ὑγείας χαὶ νόσους χαὶ πλούτους 80 
λήνην παρέχουσι κατὰ τὰς ~ 

χαὶ πενίας χαὶ τέχνας ἄλλοις ἄλλας τῶν ὑπὸ σ © 

1 τῷ F: 7A 3 ἐπὶ] εἰς Fe: corr. F 4 ἀύλους F: ἀύλας A ἢ τούτου Fb: τοῦ A 

7 δὲ Fb: om. A ἀντιφραττούσης Fe 8 οὕτως ¢ ἀλλὰ om. ὁ 9 πόρων 

Fb: ἀπόρων A 10 αὑτὸν] αὐτὸν A: ἑαυτὸν Fe 13 τροπῶν Fb: τόπων A 

14 πλησιαίτερον Fe 15 τῷ Fe: τὸ A πλησιάζειν Fb: πλησιάζον A 16 ἑαυτὰς 

σχεδὸν Fe 17 ἐναπολαμβανόμενον Fe 18 ἀνατολῇ Fe 22 συνηγμέναι Fe 23 διί- 

στανται Fb: ἵστανται A διόπερ] διότι Fe 24 ἐστι Fe εἰ Fb: ἡ A post 

δ ῳ - τὴν del. πύρ. quod in χίνησιν mutare voluit, A 26 λέγῃ F: corr. ex λέγει A? 

27 χαὶ (alt.) Fb: δὲ A ἡμῶν seripsi coll. 1.29: ἡμᾶς Fe: γῆν Ab e 1]. 29 petitum 

28 μὲν om. Fe 29 ἡμῶν A: ἡμᾶς Fe 30 ta (alt.) Fb: om. A 32 ὑπολελόγισ- 

tat Fe 33 τῶν] τοῖς ς 
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ἑαυτῶν χινήσεις χαὶ τοὺς σχηματισμούς, οὕτω δὲ χαὶ τὰς χατὰ ποιότητα 199: 

διαφοράς: εἰ γὰρ μὴ μόνον ϑερμαίνουσιν, ἀλλὰ ψύχουσιν οἱ χατ᾿ οὐρανόν, Bo 
5 , 4 ΄ 

οὐ μόνον τὰς χινήσεις, ἀλλὰ πρὸ τούτων τὰς ἰδιότητας αἰτιατέον. 
y a ~ Sh eet iy ΖΡ > ΄ Ζῇ. \ \ > ~ Σημειοῦται δὲ 6 ᾿Αλέξανδρος, ὡς προέϑετο μὲν περὶ τῆς ἀπὸ τῶν 

Vv , ~ ~ ~ ‘ ΄ 

5 ἄστρων ϑερμότητός τε χαὶ τοῦ φωτὸς εἰπεῖν, πῶς iret, ἐπεὶ μὴ πύρινά 
> v x ΄ v 

ἐστιν, εἴρηχε δὲ περὶ τῆς ϑερμότητος μόνης, ὡς μὲν δόξαι ἄν τισι, διὰ 40 

τὸ ἕπεσϑαι τῇ ϑερμότητι χαὶ τῇ ἐχπυρώσει τὸ χαὶ φωτίζειν τὸ διαφανές" 
> \ a Ae "» > Ὁ \ es \ ~ lye “» an | ‘ ve 

οὐ μὴν οὕτως ἔχει, GA ὅτι μὴ μόνον τὸ τὴρ φωτίζει, ἀλλὰ χαὶ ἄλλα 
\ \ -) , \ O_~ > ~ on \ b] ~ > / ‘ 

τινὰ χαὶ αὐτά γε τὰ ϑεῖα. ἐρεισθην περὶ τὸς χαὶ ἐν τῷ δευτέρῳ [Περὶ 
~ ao ~ ἐπ ΜΗ » 10 ψυχῆς, ὅτι ἐστὶ τὸ φῶς γιν ὄμενον ὑπὸ πυρὸς ἣ τοῦ ϑείου σώματος ἐν 45 : 

. ~ σ \ , Ἁ Ὁ 5 μ᾿ \ ’ A { διαφανεῖ. ὥστε τὸ φωτίζειν ἔχει χαὶ τὰ ἄστρα αὐτά, εἰ χαὶ μὴ τὸ ϑερ- 
patverv, ὡς ἐν ἄλλοις ἐρεῖ: διὸ νῦν | παρῆλϑε τὸν περὶ τούτου λόγον. 199b 

’ ~ ~ >) , ~ C , wv ΄ , \ 

Ταῦτα tod ᾿Αλεξάνδρου παρεϑέμην ἄλλως ὄντα χρήσιμα, ἐπεὶ 
θαυμάζω, πῶς λέγει μὴ εἰπεῖν ἐν τούτοις, πῶς ἀπὸ τῶν ἀστέρων γίνεται 

. \ ~ x, \)\ , ~ ¢ , ΄ : ΄ ΄ > ~ 
15 TO φῶς, ἀλλὰ μόνον, πῶς 7 ϑερμότης, xaltor ἀχούων λέγοντος αὐτοῦ 

ἢ δὲ ϑερμότης ax αὐτῶν χαὶ τὸ φῶς ee παρεχτριβομένου 5 

τοῦ ἀέρος ὑπὸ τῆς ἐχείνων φορᾶς. εἰ οὖν περὶ τοῦ φωτὸς μηδὲν ν 

᾿ 5 
ξ εἶπε, μηδὲ περὶ ϑερμότητος εἶπέ tee οὐ ish ἄλλο τι περὶ αὐτῆς εἶπεν, ἣ 

oO > c ~ 

ὅτι παρεχτ τριβομένου τοῦ ἀέρος ὑπὸ τῆς ἐχείνων φορᾶς γίνεται ἢ ϑερ- 
, ΄ 

20 μότης᾽ τὰ γὰρ ἐφεξῆς λεγόμενα πάντα πρὸς τὴν τούτου πίστιν παρ- 10 
είληπται. 

ὌΝ \ ~ ~ 2] PLN Cee \ ~ >; [Παραχείσϑω δὲ χαὶ ταῦτα tod ᾿Αλεξάνδρου" εἰπόντος γὰρ τοῦ ᾿Αριστο- 
cékove th “] Je vet Nee εν 12) 5 ἈΝΑ ΔΝ ΡΥ ee a7 Ct es Or. ~ 9 SSE τ Aue uatvery τὰ ὑπ᾽ αὐτὰ τὰ DB aaa rele ie τ 
φησὶν “ἀληϑές, εἰ μὴ ἁπτὰ εἴη; A pe οὖν; Ἐν ern πᾶν ἁπτὸν 
‘ 

΄ 

χατά τινα ἐναντίωσιν τοιοῦ TOY, χαὶ τά t σι 

, 

ye 7 
Si Cet ὸ \ > ΕΞ 2 7 5 Ὁ ΄ \ \ C ond 

OF ATTAL ἐναντιώσεις OELAVOYTAL Ev τῷ pags ea YEVECEWS UAL οϑορᾶς 

! , Ὶ 
‘ 

ϑερμότης χαὶ ψυχρότης xat ξηρότης καὶ δγρότης, εἰ χατὰ ταύτας εἰδοποιεῖται f 

6 
\ " > \ \ \ ΄ ΄ - χαὶ τὸ χυχλοφορητιχὸν ἢ “at ἄλλας" εἰ μὲν γὰρ χατὰ τούτων τινάς, τῶν 20 

, wv ~ v x 

τεσσάρων τινάς, εἰ OF χατὰ ἄλλας, πρῶτον μὲν ἄτοπον δόξει τὸ pH χατὰ 

80 τὰς πρώτας τὸ πρῶτον τῶν σωμάτων: ἔπειτα χαὶ οὕτως, εἰ χατά τινα 

ἁπτὴν ἐναντίωσιν, οὐχ ἀΐδιον: ἔσται γάρ τι αὐτῷ ἐναντίον. μήποτε οὖν, 

φησί, ῥητέον ἁπτὸν μὲν αὐτὸ εἶναι χαὶ εἰδοποιεῖσϑαι χαὶ αὐτὸ χατὰ ἁπτὴν 

ποιότητα, οὐ μὴν χατὰ ἐναντίωσιν. τὰ μὲν γὰρ ἐν γενέσει χαὶ φϑορᾷ 2 

1 οὕτως ς τὰς χατὰ] χατὰ τὰς F ποιότητα A: comp. F: ποιότητας ὁ 

2 ἀλλὰ Ab: ἀλλὰ zat Fe 3 τὰς (alt.) Ε΄: τοὺς A ἰδιότητας F: ἰδιώτητας A 

4 ᾿Αλέξανδρος Ab: ᾿Αλέξανδρος ἐν τούτοις Fe ὡς ---τῆς Fb: om. A 5 τε om. 

Fb εἰπεῖν xal τοῦ φωτός Fe 6 μόνης F: corr. ex μόνην A? δόξαι A: δόξῃ 

F: δόξειεν c 8 ἀλλὰ] ἀλλ᾽ ς 9.10 Περὶ ψυχῆς] cap. 7 12 ἐν ἄλλοις] Meteorolog. 

13 16 γίγνεται ὁ 25 τινα] τινα ἁπτὴν Fe χατὰ (alt.)] καὶ κατὰ ὁ 30 [epi 

γενέσεως] II 2 27 ξηρότης) ὑγρότης Fe ὑγρότης] ξηρότης Fe 28 7 Fb 

el A τινάς om. F: τινὰς ἐκ c 29 xat> Fe ἄτοπον F: corr. ex ἄλογον A? 

9] ἁπτὴν F: ἀπῆν A: simplicem Ὁ 32. 33 ἁπτὰς ποιότητας Fe 

33 zat Fe 
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e , . 2 ~ > was 

χατὰ ἁπτὰς ἐναντιώσεις, ὅτι ἔνυλά te ual μεταβαλεῖν αὐτὰ εἰς ἄλληλα 1990 
‘ 

ἀνάγχη, τοῦτο δὲ οὐ τοιοῦτον, εἰδοποιξῖται δὲ ποιότητι ancy τῇ xvxhogopta, 
(2 b] ΄ Η͂ e 

Ἢ οὐδέν ἐστιν ἐναντίον. ef yap ἣ βαρύτης χαὶ ἣ χουφότης ἁπταί εἰσι 80 
¢ τ \ » , e a 

ποιότητες, ὡς εἶπεν ἐξαριϑμούμενος tas ἁπτὰς ἐναντιώσεις, εἴη ἂν χαὶ 7 
, FS > ~ ΄ 

5 χυχλοφορία ἁπτή, ἥ ἐστιν εἶδος ἐχείνου τοῦ σώματος. ἢ μὲν οὖν βαρύτης 
ς τ Yd ~ > ΄ ΄ 

χαὶ ἢ χουφότης οὐχ ἦν εἴδη τῶν ἐν γενέσει σωμάτων, ὅτι μήτε ποιητιχὰ 
΄ \ ~ > \ ~ ~ δ ΄ ΘΑ ΝΥ υήτε παϑητιχὰ ταῦτα: οὐ γὰρ τῷ ποιεῖν ἣ πάσχειν bo ἑτέρου λέγονται, 35 

" τ \ gi 2 Fd ,ὔ \ \ c ΠΥ ΟΣ B) ΄ 
ὡς εἶπε᾽ τὰ O€ ἐν γενεσει σώματα ποιητιχὰ χαὶ παϑητιχὰ ὑπ᾽ ἀλλήλων" 
. cy 

δὲ xvxhogopta ποιητιχὴ μὲν οὖσα, οὐχέτι 62 χαὶ παϑητιχὴ τῷ μὴ 
.- 

10 ἔχειν τι ἐναντίον, Oy οὗ πείσεται: οὐδὲ γὰρ τὰ πάσχοντα Om αὐτῆς ὡς 
, A >) ~ ,ὔ » » ‘ 

ἐναντία πάσχει" εἰχότως εἶδός ἐστιν ἐχείνου τοῦ σώματος. εἴη ὃ ἂν χαὶ 40 
~ c \ e x 

μανὸν τοῦτο ὡς ἀραιὸν λεγύμενον, ᾧ ἐναντίον τὸ πυχνὸν ἦν, χαὶ ἧττον 
“τ νΝ v ~ ~ (ot ~ a. » 

χαὶ μᾶλλον ἂν ἔχοι τοῦτο, μᾶλλον μὲν αἱ σφαῖραι. ἥττον ὃὲ τὰ ἄστρα" 

δοχεῖ γὰρ ταῦτα πεπιλῆσϑαι μᾶλλον, ἥτις πίλησις οὐδὲ ἐξίστησιν αὐτὰ τῆς 

15 οὐσίας τῷ ἕπεσϑαι μὲν τὴν τοιαύτην μάνωσιν χαὶ πύχνωσιν τῇ 
i 

χυχλο- 
, , a ὯΝ a ἘΣ , \ " ty A Η \ Si sna \ Ly, ΡΞ ae 

Popa, TavTHY de Au.stoB τον εἶναι’ γροαὶ δὲ χαὶ et τινὰ τοιαῦτα 
ξ΄ ΄ - c / dn c 

ὑπάρχει αὐτοῖς, ὡς συμβεβηχότα ἂν χαὶ eewtev  χαὶ ἑπόμενα ἐχείνῃ 2008 
~ c ΄ ) ~ ~ ΄ὼ » 

τῇ ποιότητι ὑπάρχοι. xat ταῦτα μὲν τοῦ ᾿Αλεξάνδρου. πολλοῖς δὲ av 

\ 

> He > ~ c ΄, - 

τις, οἶμαι, τῶν ὕπ᾽ αὐτοῦ ῥηϑέντων ἐπιστήσεις, χαὶ πρῶτόν ye τῷ τὰ 

τὰ ὑπὸ cela ὡς αὐτὰ tots ὑπὸ σελήνην 90 οὐράνια τῇ τρίψει ϑερμαίνειν 

παρατριβόμενα. οὐ γὰρ τοῦτο οἶμαι ἔγειν τὸν ᾿Αριστοτέλην, ἀλλ᾽ ὅτι ὃ 5 
\ 

ἀὴρ τῇ τοῦ οὐρανοῦ χινήσει συγχινούμενος αὐτὸς προς ἑαυτὸν παρατρίβεται. 
> \ SEN “σ΄ > ἊΝ aN \ ΄ σ΄ ΄ \ 

Ov 2p ειχος OUTWMS ἀντιτυπεῖν TO σῶμα το οὐράνιον. WO6TE τρίβειν το 

44 me. ὯΝ ~ Oe = aa { Ἃ ἘΣ ~ 5.39, \ ~ 

πλησιάζον" Et OF τοῦτο OUTWS ξιχε ϑερμότερα ay Ἢν TOV αξρος TH τῷ 3 

25 οὐρανῷ πλησιάζοντα μᾶλλον, νῦν δὲ τοὐναντίον φαίνεται τὰ πρὸς τῇ γῇ 10 

θερμότερα τῶν ὑψηλοτέρων. δεύτερον δὲ ἐπιστήσοι ἄν τις τῷ πᾶν ἁπτὸν 

χατὰ τὰς τέσσαρας ποιότητας χαραχτηρίζεσϑαι. ἅπτονται μὲν (ap ἀλλήλων 
χαὶ at οὐράνιαι ὙΠῸ οὐ γὰρ ἔστι τι μεταξὺ τὸ διεῖργον: εἰ δὲ τῶν 

τεσσάρων στοιχείων ἐξήρηται τὸ οὐράνιον, odx ἂν τὸ ἁπτὸν χατὰ ταύτας 
Vv \ > , > OX \ \ l4 ΝΥ vv \ ig / ay ‘ Ὁ: 80 ἔχοι τὰς διαφοράς. εἰ GE χατὰ τὸ γήινον μὲν ἔχει τὸ ἁπτόν, χατὰ δὲ τὸ 1ὅ 

isa Vl ᾿ ς 
λ ¢ ia ΄ 5 ~ \ 4 

πυρινὸν τὸ ὁρατόν, ὥς φησιν ὁ [Thdtwy, οὔτι γε χατὰ ταῦτα τὰ ἐν γενέσει 
Ἁ 

χαὶ φϑορᾷ τὰ μεταβάλλοντα εἰς ἄλληλα, ἀλλὰ χατὰ τὰς ἀχρότητας αὐτῶν 
Ὁ ἡ 

τὰς ὁμονοητικῶς ἀλλήλαις προυπαρχούσας χαὶ διὰ τοῦτο τὴν ἰδιότητα τοῦ 
~ y 7 σ > ΄ ν. 3m 

οὐρανοῦ μὴ βλαπτούσας: εἴρηται γὰρ χαὶ πρότερον, ὅτι οὐ πάντα τὰ ἐξ 20 

1 χατὰ A: χατὰ τὰς Fe περ Αι τεν ἐστι ἘΠ: γέ, otic μεταβαλεῖν Α: ὅτι μετα- 

βάλλει F: μεταβάλλειν c 4 εἶπεν F: εἴπερ A ὁ ἡ] ῆς 7 πῷ F: τὸ" A 

8 εἶπε] 329520 sq. 11 εἶδός --- εἴη Fb: om. A 18 μὲν] μὲν ta Fe 6 ὁ 

19 ῥηθέντων F: ῥημάτων A 22 τῇ] bis A extr. et init. pag. 28 οὐ Fb: ef A 

ὥστε F: ὥστε τὸ A 26 ἐπιστ A001] ἐπιστήση corr. ex ἐπιστήσ(οι 7) A: ἐπιστήσοι corr. 

eX ἐπιστήσει Εἰ: emrotysetev c 26 to ἘΠ᾽ to A 27 τὰς om. F 28 ef δὲ --- 

διαφοράς (30) om. ἐς 30 ἔχει] ἔχοι Fe 91 πυρινὸν F: πύριον A [Πλάτων] 

Tim. 31 b 33 tac F: om. A προῦπαρχούσας Ab: συνυπαρχούσας Fe 

ἰδιότητα Εἰ: ἰδιώτητα A 

‘ 
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‘ 

ἐναντίων συγχείμενα γίνεσϑαι xat φϑείρεσϑαι ἀνάγχης εἰ wy ὡς μὴ δύνασθαι 2000 , 
συνυπάρχειν ἀλλήλοις, χαὶ τὸ ὑποχείμενον αὐτοῖς τοιοῦτον, ὡς παρὰ μέρος 

Exatepov δέχεσθαι πεφυχός, ὥσπερ χαὶ αὐτὸς ὁ ᾿Αλέξανδρος βούλεταῖ: 2% 
τρίτον 0g, πῶς ἁπτὴν ποιότητα λέγων τὴν κυχλοψορίαν οὐ βούλεται αὐτὴν 

5 ἔχειν ἐναντίον, εἴπερ πᾶσαι αἱ ποιότητες διαφοραὶ οὖσαι χατὰ ἀντίϑεσιν 
ἀπὸ τοῦ γένους διαιροῦνται; τέταρτον, πῶς τὴν μάνωσιν χαὶ τὴν πύχνωσιν 

ἐν τοῖς οὐρανίοις ἐνορᾷ ἐναντίας οὔσας, εἰ νημίζει πᾶσαν ἐναντίωσιν γενέ- 
σ ΡΞ 7 \ c ~ Lae ~ ὯΝ | g = , 

σεως εἶναι xa hae αἰτίαν; πῶς δὲ αὐτὰς ἔπεσϑαι τῇ χυχλοφορία 
’ 

# 

ρησίν, εἴπερ χαὶ ἐν τοῖς ὑπὸ σελήνην ἔστι μάνωσίς τε χαὶ πύχνωσις; 
/ as ~ . » 

10 πέμπτον δέ, πῶς τὰς χροὰς χαὶ τὰ τοιαῦτα συμβεβηχότα καὶ ἔξωϑεν ἐν : 
΄ 

τοῖς οὐρανίοις ὑπολαμβάνων οὐχ ἀναγχάζεται χατὰ πάϑος αὐτὰς ἐγγίνεσϑαι 
λέγειν, ὥστε χἂν μὴ γενέσεως αὐτοῖς χαὶ φϑορᾶς, ἀλλὰ πάντως ἀλλοιώσεως 

αἰτίας γίνεσϑαι παϑητιχῆς χαὶ τῇ ϑνητῇ δυσχερείᾳ πρεπούσης; καίτοι χαὶ 
D Viet diately rey PC) τὸ συμβεβηχότα χαὶ ἔξωϑεν ἐπ᾽ ἐχείνων λέγειν ἀτοπώτατον, οἶμαι, πάντων 

15 τῶν ἐν αὐτοῖς οὐσιώδη χαὶ εἰδοποιὸν δύναμιν ἐχόντων. 

Ρ. 3890, ᾿Κἶ}ῷΠεὶ δὲ φαίνεται χαὶ τὰ oy pg 91: να a TOD 
Ἁ α 

Δεύτερον τοῦτο περὶ τῶν ἄστρων πάντων τῶν τε ἀπλανῶν χαὶ πλανωμένων 45 

πρόβλημα ζητοῦν. ἣ ἘΠῚ ces | αὐτῶν χαὶ Boa πότερον 2006 

20 xa) αὑτὰ χινουμένων ἔστιν 7 ἄλλον τρόπον τινὰ συμβαίνει. ex se ς 
δὲ προάγει τὴν ζήτησιν ὁμολογούμενον λαβὼν τὸ φαινόμενον. ὅτι χαὶ τὰ 
wv O/7 \ ΄ σ 5 Ἂν σ a\ λέ " ἄστρα υεϑίσταται χαὶ ὁ ὅλος οὐρανός. ὅλον δὲ λέγει μεϑίστασϑαι. οὐχ ὅτι ὅ 

χαῦ ὅλον ἀμείβει τόπον ἐχ τόπου, ἀλλ᾿ ὅτι τὸ τοῦ οὐρανοῦ σῶμα χινεῖται 
ὅλον ὡς πρὸς τοὺς ἀστέρας λεγόμενον: χινεῖται ὃὲ χατὰ μέρη. ὡς δῆλον 

25 ἐχ τοῦ ἄλλοτε ἄλλα τοῦ ἰσημερινοῦ χύχλου χαὶ τοῦ ζῳδιαχοῦ χαὶ τῶν ἐν 
αὐτῷ τῷ οὐρανίῳ σώματι ὄντων ἀνατέλλοντά τε χαὶ μεσουρανοῦντα χαὶ 10 

δύνοντα ἐχ τῶν ὀργάνων χαταλαμβᾶἄνεσϑαι. τῆς οὖν ἀμφοῖν μεταβάσεως 
φαινομένης τοῦ τε ἀπλανοῦς οὐρανοῦ χαὶ τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων: περὶ γὰρ 

τούτων νῦν ὃ λόγος: ἀναγχαῖον ἤτοι ἠρεμούντων ἀμφοτέρων 
80 γίνεσϑαι τὴν μεταβολὴν ἣ χινουμένων ἀμφοτέρων ἣ τοῦ μὲν 

ἠρεμοῦντος τοῦ δὲ χινουμένου, χαὶ παρὰ ταῦτα οὐχ ἔστιν. ὑποϑέσεως 1Ὁ 
δὲ ἠξίωσε χαὶ τὸ au φοτεβον ἠρεμούντων, χαίΐίτοι ἀπευφαῖνον δοχοῦν τὸ 

σώζεσϑαι τὴν φαινομένην αὐτῶν μετάβασιν ἀμφοτέρων ἠρεμούντων, διὰ τὸ 
γεγονέναι τινάς, ὧν ᾿Ηραχλείδης τε ὁ []οντιχὸς ἣν χαὶ ᾿Αρίσταρχος, vout- 

35 ζοντας σώζεσϑαι τὰ φαινόμενα τοῦ μὲν οὐρανοῦ χαὶ τῶν ἄστρων ἠρεμούν- 20 

1 γίνεσϑαι Fb: λέγεσθαι A post μὴ add. zat ta ἐναντία τοιαῦτα εἴη Fe 7 od- 

ρανίοις Fb: οὐρανοῖς A ἐνορᾷ] ὁρᾷ Fe 9 χαὶ (pr.) om. Fe 12 xdv F: 

nat A αὐτοῖς] εἶναι Fe 15 αὐτοῖς Fe: τοῖς A 17 τῆς A: ano’ F: 

τὸ ἀπὸ Cc τύχης F: ψυχῆς A 18 πλανωμένων F: corr. ex πλανομένων Α" 

20 χινουμένων Fb: κινούμενα A τρόπον τινὰ A: τινὰ τρόπον Fbe 23 τοῦ CF: 

om. A 24 μέρη AC: ta μέρη Fe 32 τὸ (alt.) Fb: τῷ A 
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των, τῆς δὲ γῆς περὶ τοὺς τοῦ ἰσημερινοῦ πόλους ἀπὸ δυσμῶν χινουμένης 200 

Exdotys ἡμέρας μίαν ἔγγιστα περιστροφήν: τὸ δὲ ἔγγιστα πρόσχειται διὰ 

τὴν τοῦ ἡλίου τῆς μιᾶς μοίρας ἐπιχίνησιν. ὡς, εἴ γε μὴ χινοῖτο ἢ γῆ; 

ὅπερ wet ὀλίγον μὲν ἀποδείξει, νῦν δὲ ὡς ὑπόϑεσιν ἔλαβεν, ἀδύνατον τοῦ 2% 
> ~ » ~ ΄ - \ 

5 οὐρανοῦ χαὶ τῶν ἄστρων ἠρεμούντων σωϑῆναι τὰ φαινόμενα. πῶς γὰρ 
Ἂ are ἘΞ ΛΖ. 1 τ rive 75 , a ) Q Z © ya) otnnt BS ἂν ἢ μετάβασις σώζοιτο πάντων ἀχινήτων λαμβανομένων; χαὶ τοῦτο μὲν 

~ ~ ~ ΄ lad 5 

τὸ τμῆμα τῆς διαιρέσεως ἀχίνητον τὴν γὴν ὑποθέμενος οὕτω διέλυσεν. 
o ΝᾺ dar Ἐ ΄ ~ σ 5) . \ ΄ > > ~ a ee ὅτι δὲ οὐδὲ ἀυφότερα χινοῦνται 6 τε οὐρανὸς χαὶ οἱ ἐν αὐτῷ ἀστέρες, 30 
δείχνυσιν οὕτως. ἐπειδὴ ἕχαστος τῶν ἀστέρων χατὰ χύχλον φαίνεται 

10 χινούμενος, of μὲν πρὸς τοῖς πόλοις χατὰ ἐλάττονας, Of δὲ πρὸς τῷ 

ἰσημερινῷ χατὰ μείζονας, ἐὰν ἀμφότερα ὑποτεθῇ χινούμενα χαὶ οἵ ἀστέρες 

χαὶ ὃ οὐρανός, ἀνάγχη τὸν ἀστέρα χαὶ τὸν χύχλον, xa οὗ φέρεται 6 30 
ἀστήρ. ἰσοταχῶς κινεῖσϑαι: χαὶ τὴν αἰτίαν τῆς ἀνάγκης προστίϑησιν, ὅτι 

, Ὁ > / ἥ - / \ > \ > 4 ρ φαίνονται of ἀστέρες ἅμα τοῖς χύχλοις εἰς τὸ αὐτὸ ἀποχαϑιστάμενοι" 6 

15 γὰρ τῇ πρώτῃ τοῦ Κριοῦ μοίρᾳ σήμερον συνανατέλλων ἀπλανὴς ἀστὴρ 
ual τῇ ἑξῆς αὐτῇ συνανατέλλει. οὕτω δὲ χρὴ φαντασϑηναι τὴν ἀμφοῖν 40 

χίνησιν, ὡς εἴ τις ἐφ’ ἵππου χαϑίσας μαχροσχελὴς ἀναστὰς ἰσοταχῶς 
~ ~ , 

ὑτοῦ μήχους On ἀυφοῖν ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ ΞΘ συμβαδίζε! τῷ ἵππῳ τοῦ 
\ > \ \ 

ἀνυομένου: οὕτω γὰρ χαὶ ὃ ἀστὴρ ἀμφοτέρων χινουμένων τὸν αὐτὸν ἀεὶ 
4 = 20 τόπον ἐπέχων τοῦ χύχλου ἰσοταχῶς χινηϑήσεται τῷ χύχλῳ. εἰ γὰρ ἐφαπτό- 45 

> \ \ 

μενος τοῦ χύχλου 6 ἀστὴρ χαὶ ἰδίαν χίνησιν χινούμενος ἐπ᾿ αὐτοῦ ἰσοταχῶς 

χινοῖτο, προστιϑεμένης τῆς τοῦ ἀστέρος χινήσεως ἀνάγχη δὶς ἀποχαϑίστα- 2011 
\ > σ΄ τ ΄ fod m3 η΄ GLEN ~ 

σϑαι τὸν ἀστέρα. ἕως οὗ 6 χύχλος ἅπαξ ἀποχαϑίσταται, ὥστε ὑπὲρ γῆς 
φαίνεσϑαι γινόμενον τὸν ἀστέρα" uy aa όμενος Og, ε 

? , ~ , δ. Φλν ’ » 

χύχλου χινοῖτο, προσεπιλαμβάνει τι αὐτοῦ, εἰ δὲ βραδύτερον: ὑπολείπει. 5 τῷ ou 

τοῦτο δὲ οὐχ εὔλογον, φησί, τὸ ἰσοταχεῖς εἶναι τοὺς ἀστέρας τοῖς χύχλοις" 
ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ σφαίρᾳ οἱ μείζονες χαὶ ἐλάττονες χύχλοι περὶ τὸ αὐτὸ 

χέντρον ἣ περὶ τὸν αὐτὸν πόλον ὄντες συναποχαϑίστανται μέν, ἀλλ᾽ of μὲ 

υεξίζονες ϑᾶττον χινούμενοι, οἱ δὲ ἐλάττονες βραδύτερον. εἰ χαὶ of ἀστέρες 10 

80 συναποχαϑίστανται τοῖς χύχλοις, ἐφ’ ὧν χινοῦνται, ἀνάλογον ἕξει τὰ τάχη 

τῶν ἀστέρων πρὸς τὰ μεγέϑη τῶν χύχλων, ὥστε, ὅσῳ μείζων ὁ ἰσημερινὸς 

τοῦ ἀεὶ φανεροῦ, τοσούτῳ ϑάττων ὁ ἐπὶ τοῦ ἰσημερινοῦ ἀστὴρ τοῦ ἐπὶ 1: 
τοῦ ἀεὶ φανεροῦ" χαὶ γὰρ ὃ ἰσημερινὸς τοῦ ἀεὶ φανεροῦ τοσούτῳ ϑαάττων. 

ἀλλὰ τοὺς μὲν χύχλους ἀνάλογον ἔχειν τοῖς μεγέϑεσ' τὰ τάχη οὐ μόνον 

35 εὔλογον, ἀλλὰ χαὶ ἀναγχαῖον, εὔλογον μέν, ὅτι χατὰ λόγον χαὶ ἀναλογίαν 

τὰ τάχη SO Ππστ τοῖς PEs εἴπερ ot μείζους ϑᾶττον χινοῦνται, 

ἀναγχαῖον δέ, ὅτι οἱ χύχλοι οὐχ εἰσὶν αὐτοὶ χαϑ' αὑτοὺς ἀπολελυμένοι τῆς 20 

5 ἄστρων A: ἀστέρων Fe 0 μετάβασις Fb: μετάστασις comp. A 7 οὕτως ς 
15 συνανατέλλων σήμερον Fe αὐτῇ] αὐτὴ cum ras. supra lin. A συνανατελεῖ 
Fe οὕτως ς ἀμφοτέρων Fe 19 οὕτως ς 20. 21 ἐφαπτόμενος Fb: 

ἐφαπτομένου A 23 ὥστε Ab: ὥστε zat δὶς Fe 24 ἐφαπτόμενος Fb: ἐφαπτομέ- 

vou A 26 εἶναι CFb: om. A 27 yap] δὲ τῶν c: δὲ τοὺς F τὸ αὐτὸ Fb: 

τοῦ αὐτοῦ Α 32 ὃ ἐπὶ ---ϑβάττων (99) Fb: om. A 94 μὲν om. Fe 
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΄ \ [2 Ἁ \ 

σφαίρας χαὶ χινούμενοι " συνεχὲς γὰρ 

χινουμένης χαὶ ἀποχαθισταβένης ἀπὸ 
7 Ψ 

χαῦ᾽ ὧν φέρεται τὰ ἄστρα, 
~ ree 

ἐλάττονες" πως γὰρ οἷόν τε 
΄’ 

5 περιενεχϑείσης τὸ μέν 
τῆς 

Va 

τι ἤδη 
τῶν ἀστέρων xa) αὑτοὺς 

ὑπάρχειν τοῦ τάχους αὐτῶν 

πρὸς ἀλληλα" 
> ΄ ‘ ~~ Ἧ 

ἀναγχη γὰρ ἢ τοὺς 
> Peas Ae 2F ae Ν 
ἀναλογίας, ὡς ἐξ ἀνάγχης 

10 

ἀλλ᾽, OF 

΄ s\ as 

ὃ δὲ βραδύτερος. 

DE CAELO Π1 

συναποχαϑίστανται 

95. ὦ > c 
αὐτῆς ἀποχαὺς 

χινουμένων οὐχέτι 
\ ‘ U4 n 

πρὸς TO τάχος, ἣν 
΄ 

χύχλους 
Ἁ > \ 

τὸν ἐπὶ 
Q~ ~ Ἃ ~ > ΄ τὺ 0) 

ϑᾶττον χινεῖσϑαι. ἣ τῶν ἀστέρων αὐτῶν br 

υὲν Of χύχλοι αἴτιοι, ἀνάγχη eles iT “aT 

ΠΥ ΝΥ 

[Arist. p. 2891] 

ἐχεῖνο τὸ σῶμα" ἀλλὰ τῆς σφαίρας 3014 
- > ~ 2 κα Η Ἐπ ‘ ΄ 

τοῦ αὐτοὺ ETL τὸ αὔτο χαὶϊι οἱ χύχλοι. 
΄ σ te ee πάντες of te μείζονες χαὶ 50 

σφαίρας συνεχοῦς οὔσης χαὶ χύχλῳ 
τάναι, τὸ υήπω: 
Ve J 5 A ΕΣ ΄ 

εὔλογον τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν 
ἔχει τὰ alee τῶν χύχλων 30 

αἰτίους εἶναι τῆς τοιαύτης 

τοῦ μείζονος χύχλου χινούμενον 
ι 

ἑαυτοὺς ὁ μὲν ϑάττων ἐστίν, 

ἐπίνοιαν τοὺς ἀστέρας τὸν μὲν πρότερον τάχιστον τῷ ἐπὶ τοῦ μεγίστου χαὶ 

ταχίστου χύχλου χινεῖσϑαι βραδύτατον γίνεσϑαι τῷ τ! 

βραδυτάτου χεῖσϑαι χύχλου χαὶ ἀνάπαλιν: οὕτω 

15 χίνησιν χινούμενοι οἱ ἀστέρες, GAN ὑπὸ τῶν Yes ΠΡ 

Gt αὑτοὺς οἱ ἀστέρες, ot μὲν ϑάττονες ὄντες, of 

le οἰχείως tots χύχλοις, of μὲν ϑάττονες 
a 

αδύτ 

ἥμενον λόγον τοῦτο γέγονεν 

ὰ 

οὔ eg ge χαὶ 
ar 

οξ 

- 
ς 

i4 HET 
XET t ἂν εἶεν οἰχείαν 

όμενοι. εἰ δὲ 
' 

ε 

αδύτεροι, συνδιῃρέ- 
ι 

δὲ 

0: ὅρα 
είζοσι χαὶ ϑάττοσιν, οἵ 

τεροι τοῖς BUS US χαὶ βραχυτέροις, 7 χατὰ φυσιχόν τινα χαὶ 
~ > cl / 35 \ \ - 

προηγού ἢ ἐκ ταὐτομάτου συνέπεσεν. ἀλλὰ τὸ 45 

20 μὲν χατὰ φυσιχὸν λόγον eh ἐστὶν ἀδύνατον, διὸ χαὶ παρῆχεν tows | 

τοῦτο τὸ τμῆμα τῆς διαιρεῖ s* εἰ γὰρ ἐν πᾶσι τοῖς χατὰ φύσιν τὸ 201» 

usiloy σ ϑᾶττον φέρεται τὴν αὑτοῦ φοράν, ὡς αὐτὸς wet ὀλίγον ἐρεῖ" 
ΕΘ ΠΕΣ rae ρῶν TER Ch) πὸ; OLOOTOD a en ees eee χαὶ γὰρ ἢ μείζων βῶλος ϑᾶττον ἐπὶ τὸ χάτω φέρεται χαὶ τὸ μεῖζον πῦρ 
ϑᾶττον ἐπὶ τὸ ἄνω" οὐχ ἂν οἱ μείζονες ἀστέρες χατὰ φυσιχὸν λόγον βρα- 5 

25 δύτεροι γινόμενοι τοῖς βραχυτέροις χαὶ βραδυτέροις χύχλοις συνηρμόζοντο. 
35 \ ‘ IX > > , σ > leg Υ͂ ΄ ἀλλὰ μὴν οὐὸὲ ἐχ ταὐτομάτου συνέπεσεν, ὥστε ἐν ἅπασιν ἅμα τόν τε 
χύχλον εἶναι μείζω χαὶ τὴν φορὰν ϑάττονα τοῦ ἐν αὐτῷ ἀστέρος, διότι τὰ 
2 >) , > > Vv: , 5 ‘ WV. a εἰ Lee! ἐχ ταὐτομάτου ἐπ᾽ ἔλαττόν ἐστι, xat εἴπερ Ev 7 δύο οὕτως εἶχεν, οὐδὲν 10 
» ar 3 , ΄ ce ΄ »ν 

ἄτοπον ἐδόχει λέγειν ἐχ ταὐτομάτου, τὸ δὲ πάντα ὁμοίως ἔχειν εἰ ἐκ 
\ 30 ταὐτομάτου λέγει τις, 

΄ Vv , δ, 

πλάσματι ἔοιχε, πλάσμα δέ ΄ 

ἐστι τὸ χατὰ τὴν 
ig la / τὶ ’ \ \ Ψ ΄ σ . , 

ἡμετέραν φαντασίαν ἀσυμφώνως πρὸς TA ὄντα λεγόμενον: ὥστε συλλογί- 

σασϑαι οὕτως: τὰ ἐχ tad 
΄ “« » » 

ἢ τῶν ἄστρων apa πρὸς τοὺς χύχλους ἀναλογία οὐχ ἐχ 
> } \ ΄ \ wv ΄ 

ἀπὸ τύχης. χαὶ ἄλλον δέ τινα 

4 συνεχοῦς οὔσης F: continuate Ὁ: 

Ab: 

τοῦ ἐλάττονος ὁ 

χαὶ τὸν ἐπὶ τοῦ ἐλάττονος ἔλαττον 

οὕτως ς 16 αὑτοὺς] αὐτοὺς Α: 

17 zai CF: om. Ab 18 xat βραχυτέροις 

CFb: τούτου A 20 ἴσως ὁ ᾿Αριστοτέλης 

Fe βραδυτέροις χαὶ βραχυτέροις Fe 

29 ef Fb: om. Ac 90 λέγει A: λέγοι F: 

32 ἅπασιν Fe 33 dpa Ab: om. CF 

TOUATOD χαὶ τύχης οὐ πανταχοῦ οὐδὲ ἐν ἢ 

τοιοῦτον συλλογισ 

συνεχϑείσης A 

χύχλον Εὶ 

13 χινεῖσϑαι χύχλου Fe 

ἑαυτοὺς CFe 

> 
πασιν" 

9 δι 

ταὐτομάτου οὐδὲ 
Ἁ \ 10 

μον TEVELKE® τὰ πανταχοῦ 

καὶ ἐλάττονος χύχλου 

10 post χινεῖσϑαι add. 

χεῖσϑαι A: 

9 χύχλου e: 

ἢ τὸν ἐπὶ 

14 χινεῖσϑαι Fe 
; τήν = 

ϑάττονες AC: ϑάττους Fe 

Fb: χαὶ ταχυτέροις C: om. A 19 τοῦτο 

Fbe 22 αὐτοῦ AF 25 γενόμενοι 

21 ϑάττονα scripsi: ϑάττον A: ϑάττω Fe 

εἰ λέγοι ς 91. 32 συλλογίζεσϑαι Fe 
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are = A AS Kanye γρέπζο. may Appice 4 eee Sth, fhe A SE ONY |i χαὶ ἐν πᾶσι χατὰ φύσιν ἐστί: τὰ χατὰ φύσιν οὔτε ὡς ἔτυχεν οὔτε ἀπὸ 3010 
> ε - » i 

τύχης ἐστίν: εἰ οὖν ἣ ἐν τοῖς ἄστροις πρὸς τοὺς χύχλους ἀναλογία παντα- 20 
~ ~ , ν 

χοῦ χαὶ ἐν πᾶσίν ἐστιν, οὐχ ἂν οὐ τ 

Ὃ δὲ ᾿Αλέξανδρος τὸ ἅμα δὲ οὐχ ἔστιν ἐν τοῖς φύσει τὸ ὡς 

5 ἔτυχεν, οὐδὲ τὸ πανταχοῦ χαὶ πᾶσιν ὑπάρχον ἀπὸ τύχης οὕτως 

ἐξηγήσατο" οὔτε ἐν τοῖς φύσει τὸ ὡς ἔτυχε χαὶ ἀπὸ τύχης" τὰ γὰ 
᾿ > ‘ > , ~ ~ 3 , 

γινόμενα ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον γίνεται, οὐ σπανίως: ute ἐν τοῖς ἐξ ἀνάγ- 
\ 

χης τὸ γὰρ πανταχοῦ χαὶ πᾶσιν ὑπάρχον ἀναγχαῖον: τὸ γὰρ Bt 
> ~ 327 \ Si \ X > \ \ ΓΑ \ > , 

αὐτοῦ ἀδύνατον: τὰ GE χατὰ τὸν οὐρανὸν zat φύσει χαὶ ἐξ ἀνάγχης 
Ψ Sez: ΜᾺ ΄ 

10 συνέστηχε, τὰ δὲ ὡς ἔτυχε χαὶ ἀπὸ τύχης χαὶ Ex ἔλαττον χαὶ σπάνια, 30 
σ ὥστε οὐχ εὔλογον οὕτω συμπεσεῖν. 

Et τοίνυν συναποχαϑισταμένων τῶν ἀστέρων τοῖς χύχλοις, ὡς ἐχ τῶν 

φαινομένων δῆλον, ἀχολουϑεῖ τοῖς λέγουσι χινεῖσϑαι τοὺς ots τὸ ἰσοτα- 

χῶς αὐτοὺς χινεῖσϑαι τοῖς χύχλοις, ἐφ᾽ ὧν χινοῦνται, τούτῳ δὲ ἀχολουϑεῖ 
15 τὸ 7 ov Saas τῶν χύχλων χαὶ μὴ OC αὑτοὺς χινεῖσϑαι τοὺς ἀστέρας, 80 

ἥ, εἰ δύ ξαυτοὺς χινοῖντο, ἣ χατὰ φύσιν 7 ἀναλογία διασώζεται τῶν ἀστέρων 
πρὸς τοὺς χύχλους 7 ἐχ ταὐτομάτου χαὶ ἀπὸ τύχης, εἰ οὖν ἄμφω ἀδύνατα 

So alle χαὶ ταῦτα ἠχολούϑησε τῷ ἄμφω xwetadat χαὶ τοὺς χύχλους χαὶ 

τοὺς ἀστέρας, δῆλον, ὅτι ἀδύνατος ἢ ὑπόϑεσις. 4 
20 Λέγει 6& ὃ ᾿Αλέξανδρος, ὅτι δύναται τὰ εἰρημένα χαὶ ταῖς σφαίραις 

ἐφαρμόζειν, ὡς χύχλους αὐτῶν τὰς σφαίρας πὸ χαὶ 1p τῇ τῶν 

πλανωμένων σφαιρῶν περιφορᾷ συναποχαϑιστάμενα φαίνεται τὰ ἐν αὐταῖς 
ἄστρα, ὥστε ἕχαστον ἂν αὐτῶν ἰσοταχῶς χινοῖτο τῇ σφαίρᾳ, ἐφ᾽ ἧς ἔστιν" 45 
ὧν σφαιρῶν αἱ μέν εἰσι μείζους, αἱ δὲ ἐλάττους: αἱ γὰρ ἐξωτέρω χαὶ 
περιέγο etCous τῶν ἐνδοτέ χαὶ Ξριε χουν αἱ εἴη ἂν τὸ 202%a τεριέχουσαι μείζους τῶν ἐνδοτέρων xat| περιεχομένων. χαὶ εἴη ἂν τὸ 202: bo σι 

Ἁ ἊΣ ΄ x, art vw > \ \ > ~ > ΄ 

τοὺς Ἐν χύχλους οὐδὲν ἄτοπον ἀλλὰ χαὶ ἀναγχαῖον ἀνάλογον 
» ΄ ~ ,ὔ b} ~ 

ἔχειν τὰ τάχη τοῖς μεγέϑεσιν ἴσον τῷ τὰς μὲν γὰρ σφαίρας ἀναγχαῖον 
Vv ΄ - id ¢ ~ 

ἀνάλογον ἔχειν τὰ τάχη τοῖς μεγέϑεσιν: ἣ γὰρ μείζων αὐτῶν ἐν πλείονι 5 
> / Ὁ ἊΨ Vv Ἂ ~ 

χινεῖται χρόνῳ: διὸ ἢ μὲν tod Κρόνου ἐν τριάχοντα ἔτεσιν, ἣ δὲ τοῦ 
ψῃ 

80 Διὸς ἐν δώδεχα, ἄλλη δὲ ἐν ἄλλῳ. 

Μήποτε δὲ 6 μὲν ἘΠΕ δ χης τοὺς χύχλους ἀνάλογον ἔχειν τὰ τάχη 
τοῖς μεγέϑεσιν εἶπεν ὡς τῶν μειζόνων χύχλων ϑᾶττον χινουμένων, εἴπερ 

συναποχαϑίστανται τοῖς μραχοτεροις, ὃ δὲ ᾿Αλέξανδρος ἐπὶ τῶν σφαιρῶν τὸ 10 
De! > ‘4 \ 

ἐναντίον λέγει, ὅτι ἢ μείζων ἐν πλείονι χινεῖται χρόνῳ. ὅλως δὲ περὶ τῶν 

2 ἡ om. Fe 4 οὐχ Ab: καὶ οὐχ F: xodx ὁ 5 οὐδὲ --- ἔτυχε (6) F: om. Ab 

ἀπὸ = τὸ ἀπὸ C 6 post τύχης add. exponens inguit Ὁ 8 χαὶ Fb: om. Ac | 

ὑπάρχον Fb: ὑπάρχει A τὸ --- ἀδύνατον (9)] ἀντίχειται γὰρ τῷ ἀδυνάτῳ ec 9 αὖ- 

τοῦ Ab: αὐτῷ F 11 οὕτως ὁ 15 ἀνάγκην Fe αὑτοὺς] αὐτοὺς A: ἑαυτοὺς 

Fe 16 7] bis A extr. et init. pag. 21 αὐτῶν] αὐτὸν Fe τῇ Fb: τῆς A 

22 περιφορᾷ Fb: περιφορᾶς A συναποχαϑιστάμενα Fb: συναποχαϑισταμένης A 

25 ἐνδοτέρων A: ἐνδετέρω F: ἐνδοτέρω c 25 καὶ ---χύχλους (26) Fb: to δὲ A 

26 οὐδὲν ἄτοπον Fb: οὐδένα τόπον A 27 yap A: om. Fhe 28 ἀνάλογον Fb: 

om. A ἡ F: 6 A 29 χινεῖται FA*b: χεῖται A 94. δὲ] δὲ ὁ ᾿Δρι- 

στοτέλης c 
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10 

15 

30 

συναποχαδισταυένων λέγει χύχλων. αἱ δὲ πλανώμεναι σφαῖραι Ob συναπη- 90,9. 
ἱ , 

ἡτὸς e 9 \ ‘rk . od 2 ΄ Σ 

χαϑίστανται, χαὶ τοῦτο χαὶ αὖτ ¢ 9 slissaitcuage προϊὼν εφιστάνει. 
. ~ ret) 5 

Προστίϑησι δὲ χαὶ τοῦτο ὁ ᾿Αλέξανδρος, ὅτι ἀμφοτέρων χινηουμένων 

> , Ύ ΄ 

ατὴν σα φαινεται, OD 
Ἁ ~ , 

δὲν O& μάτην ἐστὶν ἐν τοῖς φύσει γινομένοις. χαὶ i t 

τῶν τε χύχλων χαὶ τῶν ἀστέρων χαὶ ἅμα ἀποχαϑισταμένων ἢ ἑτέρα χίνησις 
> 
“ 

( ty aS ” \ Oo , ϑαυμάζω, πῶς τοῦτο λέγει: χἂν γὰρ συναποχαϑιστῶνται of te χύχλοι 

χαὶ οἱ ἀστέρες. Exdtepor οὐσίας χαὶ δυνάμεις ἔχοντες οἰχείας zat αὐτὰς 

ἐνεργοῦσιν. 

‘ 

p.289b97 ᾿Αλλὰ μὴν πάλιν ef of μὲν χύχλοι μένουσιν ἕως τοῦ 
α χαὶ τὰ τάχη εἶναι. 

Δείξας, ὅτι οὔτε ἀμφότερα οἷόν τε ἠρεμεῖν τούς τε χύχλους χαὶ τοὺς 

ἀστέρας οὔτε ἀμφότερα. χινεῖσϑαι. νῦν δείχνυσιν, ὅτι οὐδὲ τὰ μὲν ἄστρα 

χινεῖσϑαι εὔλογον, μένειν δὲ τοὺς χύχλους: τὰ αὐτὰ γὰρ ἔσται ἄλογα χαὶ 
δυοίως συναγόμενα. xdv γὰρ οἱ ἀστέρες δποτεϑῶσι χινούμενοι τῶν χύχλων 
ἠρεμούντων, συμβήσεται χαὶ οὕτω τὸν ἐπὶ τοῦ μείζονος χύχλου ϑᾶττον 

χινεῖσϑαι χαὶ ἀνάλογον ἔχειν τὰ τάχη τῶν ἃ ἀστέρων πρὸς τὰ weedy τῶν τ 

χύχλων, ἐφ᾿ ὧν χινοῦνται, ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον: οὔτε γὰρ φυσιχῶς τοῦτο 
συμβῆναι δυνατόν, εἴπερ χατὰ φύσιν τὰ μείζονα μεγέϑη τὰς ὁμοίας χινήσεις 
ὕᾶττον χινεῖται τῶν Πραχυτέρων, ὝΕῚ οὖν 7 τοὺς χύχλους αἰτίους εἶναι 

τῆς τοιαύτης ἀναλογίας, χαὶ οὕτως οὐχ ἔσονται οἵ aaa χινούμενοι “ay 
αὑτούς: οὐ γὰρ ὃ βραχύτερος ἀστὴρ ἐπὶ tod μείζονος ἐχινεῖτο χύχλου" ἢ 

ἐχ ταὐτομάτου χαὶ Ὁ ὙΠ συνέπεσεν, ὅπερ ἄλογον ἐπὶ τῶν φυσιχῶν 
είων. χατ οὐδένα. οὖν pe τῶν ἀστέρων 

hee τὰ ἘΠΕ τῶν Ao στέρων ἀνάλογον 

χλων δυνατόν, ὥστε τὰ αὐτὰ χαὶ ὁμοίως oe αι ΠΝ χα 

ὶ τόντος TOD "A LOTOTEANDS ὅτι συ σεται ϑᾶττον χινεῖσϑαι ἢ i 
\ τὰ ἔξω, τουτέστι τὰ πορρωτέρω τῶν πόλων, καὶ τὰ τάχη εἶναι χατὰ 

γοι τὴν συναποχατάστασιν τῶν TA ἀνήκων: οὐ γὰρ συναποχαϑίστανται 
wee, elas remy 2 = = ye" GAR ἕχαστον αὐτῶν. ἐν διαφόροις ἀποχαϑίστασϑαι χρόνοις xara 

~ 

τὴν οἰχείαν χίνησιν: εἰ δὲ μὴ συναποχαϑίστα ανται. οὐδὲ αἱ τῶν ταχῶν ΐ 
»] > \ \ \ ~ C > ee] + ~ 

αὐτοῖς Old Gopal γενήσον ται χατὰ τὴν TOV μεγξέϑους, EO WY χίινουνται, 

7 

F: 

ὑπ 

15 

ro) 

8 

8 

40 

45 

εγέϑη τῶν χύχλων, ἐπέστησεν  ἐνταῦϑα 6 ᾿Αλέξανδρος, ὅτι οὐκ 202d 

τοῦτο A: τούτῳ Fe αὐτὸς ὁ] ὁ αὐτὸς 6 A: αὐτὸς Fe προϊὼν --- Ἀλέξανδρος (3) 

novit Ὁ: om. A 5 ἐστὶν om. Fe γινομένοις ἐστί Fe 14 ὑποτεϑῶσι CF: 

οτιϑῶσι A 15 οὕτως c 17 οὐδὲ ὁ 19 οὖν A: τοίνυν Fe 

20 χινούμενοι ac: οἱ χινούμενοι AF 27 τοῦ Ab: δὲ τοῦ. Fe ϑᾶττον]) 

v4 TTOY ὁ 29 ἐνταῦϑα F: ἐνταῦϑα εἰ A: hie etiam Ὁ 30 λέγοι F: λέγῃ A i 1" 
τῶν] ἐπὶ τῶν Fe 51 οὗτοί γε F: hi b: of τό ye A ἕχαστον AF: ἕχαστος ὁ 

χαὶ 

ἀποχαϑίστασιαι scripsi: ἀποχαϊησθαι A: ἀποχαϑίσταται F(b)e 33 post μεγέϑους add. ] μεγ 

[τῶν χύχλων] c 
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διαφορᾶν" ὥστε εὔλογον, φησίν, ὡς ἔφαμεν, τάσδε τὰς δείξεις ἐπὶ τοῦ παρ- 2020 

ὄντος λέγειν αὐτὸν περὶ τῶν ἐν τῇ ἀπλανεῖ σφαίρᾳ ἀστέρων. | 

p. 289030 Ἐπειδὴ τοίνυν οὔτε ἀμφότερα χινεῖσϑαι εὔλογον ἕως 
~ aX /7a \ Ἃ \ σ 

τοῦ χαὶ ὅτι ὁεόειχται συνεχες OV τὸ ὅλον. 

ΤἹεσσάρων ὄντων τῆς διαιρέσεως τμημάτων τῆς λεγούσης, χατὰ πό- 
σοὺς τρόπους δυνατὸν σώζεσϑαι τὴν φαινομένην τῶν ἀστέρων με τάβασιν. 

» 
δείξας. ὅτι οὔτε ape ἠρεμεῖν οὔτε ἄμφω χινεῖσϑαι εὔλογον τούς te χύχ- 

λους χαὶ τοὺς ἀστέρας οὔτε τὸ ἕτερον μόνον, δηλαδὴ τοὺς ἀστέρας" περὶ 
~ > 4 σ 5 

τούτων γὰρ προσεχῶς ἔδειξεν: ἐπάγει εἰχότως, ὅτι λείπεται τοὺς μὲν 
: 4 ~ _ ¢ ΦΧ \ > > ΄ ΄ 

χύχλους χινεῖσϑαι, τὰ δὲ ἄστρα ἠρεμεῖν χαὶ ἐνδεδεμένα φε- 
Ἁ 

τὸ ρεσϑαι" τοῦτο γάρ ἐστι τὸ λοιπὸν τῆς διαιρέσεως τμῆμα. χαὶ μόνως 
o i“ DENN / σ 1 

οὕτως, φησίν, οὐδὲν ἄλογον συμβαίνει, χαὶ δείχνυσι λοιπόν, ὅτι τὸ 
μὲν ταῖς ἄλλαις ὑποϑέσεσιν ἄλογον ἀχολουϑῆσαν τὸ ἀνάλογον ε 

τάχη τῶν ἀστέρων τοῖς feds τῶν χύχλων ταύτῃ οὐχ ἀχολουϑεῖ, τὸ δὲ 
\ ὃ ϑᾶττον εἶναι tod μείζονος χύχλου τὸ τάχος τῶν. περὶ 

Or, 

τ 
‘ >) \ ᾿ς + ας - (Ἂς ΟΣ 3 ἢ ale > \ \ 3 

TO αὑτὸ χέντρον ἐνδεδεμένων τοῦτο οὐ μόνον οὐχ ἄλογον, ἀλλὰ χαὶ ἀναγ- 
- \ 7 / ) σ σ 2 ~ ws 

χαῖον χατὰ δύο τρόπους, xat’ ἕνα μέν, ὅτι, ὥσπερ ἐν τοῖς ἄλλοις φυσι- 

χοῖς πε τ τὸ μεῖζον σῶμα ϑᾶττον φέρεται τοῦ ἐλάττονος τὴν οἰχείαν 

αὐτοῖς χατὰ Φύσιν φοράν: ἣ γὰρ μείζων βῶλος τῆς βραχυτέρας καὶ τὸ 
~ ~ ~ , Oo ~ 5 ~ ~ 

μεῖζον πῦρ τοῦ ἐλάττονος: οὕτω xal ἐν τοῖς ἐγχυχλίοις τὸ μεῖζον ϑᾶττον 
2 ~ is ~ , 

φέρεται. εἰ γὰρ ex tod χέντρου τῶν ὁμοχέντρων χκύχλων ἐχβαλλόμεναι 
> τω Bee \ Aa ΄ σ Va ~ , εὐθεῖαι ἐπὶ τὰς τῶν χύχλων περιφερείας ὅμοια τμήματα τῶν χύχλων 

’ “" " ΄ ~ 

ἀφαιροῦσιν, οἷον τεταρτημύόρια ἣ ἡμιχύχλια 7 ὁποιαοῦν, ὅταν χινουμένων 

τῶν χύχλων μία εὐϑεῖα τῶν ἐχ τοῦ χέντρου PO AMEN τ χαὶ αὐτὴ χατ᾽ 

ἐπίνοιαν τοῖς χύχλοις ἐφαρμόσῃ τῇ ἑτέρᾳ μενούσῃ χατ᾽ ἐπίνοιαν, τότε τὰ 
σ 

τμήματα τῶν χύχλων ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ τὰ μὲν μεῖζον. τὰ 

@- aS 

= Oo Ξ Ὁ 
ὙΜ > 4 \ ) [ X δ σ 

ἔλαττον διάστημα τὸ xa’ ἑαυτὸ χεχίνηται ἕχαστον: ὥστε εὐλόγως 
\ ς σ » ς “4 od \ ς 2 , 2 Υ 4 

χαὶ Ot ὅλοι χύχληι ot μείζονες ual of ἐλάττονες ἐν τῷ ἴσῳ ἌΓ 
~ > > ΄ - , 

περιοισϑήσονται. τοῦτό τε οὖν ἀναγχαίως συμβαίνει τῷ ἀνάλογον εἶναι 
\ pe = is fhe -- a. es se a \ > , ps / 

ἃ τάχη τοῖς μεγέϑεσι τὸ τοὺς μείζονας καὶ ἐλάττονας χύχλους ἐν τῷ 

,ὔ ~ \ ξ΄ , \ 5 ~ ΄ a 7 ᾽ν» 

voy τοῦτο γὰρ ὑπάρχει μὲν αὐτῷ μαλιστα, διότι δέδειχται συνε 
σ , μ᾿ \ SQ \ ‘ 3 i“ ~ \ , 

ὅλον, συμβαίνει δὲ χαὶ διὰ τὴν ἀναλογίαν τῶν κατὰ τὰ μέρη αὐτοῦ χινή- 
\ = a as “ =) \ 3 Ree rs ας ΄ Pat od / Ξ᾿ 2 ἘΠ ΣΕ are 

Gewy πρὸς τὰ μεγέϑη" εἰ yap ἰσοταχῶς ὃ μείζων χύχλος ἐχινεῖτο τῷ 

2 

ἴσῳ χρόνῳ συναποχαϑίστασϑαι χαὶ ἔτι τὸ μὴ διασπᾶσϑαι τὸν ἐντὶ 2032 

χ 

10 

20 

ι[ 2 

30 

"9 

10 

45 

5 

1 δείξεις] λέξεις F: λήξεις c ὃ ἐπειδὴ A: ἐπεὶ Fe οὔτ᾽ ¢ 4 ὅτι A: διότι 

Fe 8 μόνον] μέρος Fe 9 τούτου ὁ 10 δ᾽ ἄστρ᾽ ς 19 αὐτοῖς] 

αὐτοῦ Fe φοράν Fb: φϑοράν A 20 xai ἐν] καὶ F: χἀν ec 21 ἐχ) at ἐχ 

Fe 26 χρόνῳ CF: corr. ex χύχλῳ A? ta (pr.) ACb: τὸ Fe τὰ (alt.) 

ACb: τὸ Fe 27 ἑαυτὸ AC: αὑτὸ Fe 29 τοῦτό τε] τότε Fe 92. 33 τὸ ὅλον 

A: totum esse Ὁ: ὃν τὸ ὅλον Fe; fort. τὸ ὅλον ὄν 

Comment. Arist. VIL Simpl. de Caelo. 29 
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3, 9 > . - " - , > ‘ 

ἐλάττονι. οἷον ὁ ἰσημερινὸς τῷ ἀεὶ φανερῷ, μὴ συναποχαϑισταμένων ἐν 2030 
ot ῳ a ε ~ oO 

τῷ αὐτῷ χρόνῳ, διέσπαστο ἂν ἢ τοῦ ὅλου συνέχεια. 
bp] al ~ a ΄ [κὰ ~ x, 7 , 

[ἰπιστῆσαι δὲ χρή, ὅτι πρὸς τὸν te ἐχεῖνον τὸν λέγοντα τό τε τ 
Εν]  “" δες ς χύχλ ἈΕῚ ΔῊΝ = > i o 4a | eae γὰρ ϑᾶττον εἶναι τοῦ μείζονος xbxhov τὸ τάχος ἀποδέδοται οὗτος 

ὅ ὃ τε ὁ λέγων τό τε μὴ διασπᾶσϑαι τὸν οὐρανόν. 1 
Ἁ Ὁ δὲ ᾿Αλέξανδρος ἀχούσας αὐτοῦ λέγοντος περὶ τὸ αὐτὸ χέντρον 

a > ce apd ἐνδεδεμένων “δύναται φησὶ “Todt. ὡς ἐπὶ τῶν σφαιρῶν ἀχούεσϑαι, χαὶ 

εἴη ἂν διὰ τούτου ἀναιρῶν τὴν δόξαν τῶν χατὰ ἐχχεντρότητα τὴν χίνησιν τοῖς 

πλάνησιν προ ty χαὶ οὕτω τὰ φαινόμενα σώζειν τ πειρωμένων. χαὶ τὸ 15 
ce ~ > ΄ ~ > Ζ 10 ἐφεξῆς δέ", φησί, “τὸ μεῖζον γὰρ τῶν ip i ed 1 ὑπὸ τῶν ἐχ 

τοῦ χέντρου τὸ τοῦ μεί viene χύχλου τμῇμα εἴη ἄν ὡς ἐπ’ εὐϑε ὃ Ov 

λεγόμενον: ἀλλὰ τὸ μὲν μείζονα᾽᾽, φησίν, RE aoarpetovat τὰ τῶν ἐξωτέρω 
ἢ ΄ ὩΣ la 5 | ‘ = ΄ ~ awe, 4 5 > 4 4 / 

χύχλων τμήματα ἀληϑές, οὐ μὴν τεχμήριον τοῦ εὐλόγως τὸν μείζονα χύχ- 20 

λον χινεῖσϑαι ϑᾶττον, ἀλλ᾽ εἴπερ, κατ᾽ το μᾶλλον, ὅτι τὸ μεῖζον σῶμα 

15 ϑᾶττον χινεῖται τὴν χατὰ φύσιν χίνησιν᾽. ἀλλ᾽ ὅτι μὲν οὐ τοῖς us 
νοις, ἀλλὰ τοῖς ἐν τῇ ἀπλανεῖ χύχλοις ταῦτα προσήχει, χαὶ αὐτὸς ἐπέστησε" 
5) \ 2 ~ r X , ΄ τῶ ANNE > se 

τὸ γὰρ ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ τὸν μείζονα χύχλον τῷ ἐλάττονι ἀποχαϑίστασϑαι 2 
\ πὶ υὲν τῶν ἐν τῇ ἀπλανεῖ χύχλων ἀληϑές, ἐπὶ ὃὲ τῶν πλανωμένων σφαι- ὌΝ 

ρῶν οὐχέτι ἀληϑὲς οὔτε χατὰ τὴν οἰχείαν αὐτῶν χίνησιν: ἄλλη γὰρ ἐν 

20 ἄλλῳ χρόνῳ ἀποχαϑίσταται: οὔτε χατὰ τὴν μετὰ τοῦ παντός: χαὶ γὰρ 
ὕπ᾽ ἐχείνης ὑπολείπεται τοσοῦτον ἑκάστη, ὅσον χατὰ τὴν οἰχείαν alten 

χινεῖται ἔμπαλιν τῷ παντί διὸ χαὶ τὰ ἐν αὐταῖς ἄστρα φαίνονται μὴ 
Υ͂ 

συναποχαϑιστάμενα τοῖς ἀπλανέσιν, οἷς ἔτυχον συνοδεύοντα, GAN ὑπολειπό- 
μενα. τὸ ὃς περὶ τὸ αὐτὸ χέντρον ἐνδεδεμένων ὡς ἐπὶ χέντρου 

a. , > ip cow 7) \ cc ~ 5 ~ 7 v »” , as 

25 χυρίως ἀχούων “ἴσον φησὶ “tH ἐν τῇ σφαίρᾳ ovtwy”. μήποτε δέ, 
> a. \ ¢ υ ~ ΄ > ΄ > ~ \ Cee ~ ΄ Ὁ 
ἐπειδὴ χαὶ at Ex τοῦ χέντρου ΠΣ εὐϑεῖαι χαὶ at ἐχ τοῦ πόλου 35 

ἐχβαλλόμεναι περιφέρειαι ἀνάλογον τέμνουσι τούς τε μείζονας χαὶ τοὺς 

ἐλάττονας χύχλους, δεῖται μὲν τῶν Ex τοῦ πόλου νῦν, σημαίνει GE χαὶ 

αὐτὰς ἀπὸ τῶν ἐχ τοῦ χέντρου" ἐναργέστερον γὰρ ἐπὶ τούτων τὸ ϑεώρημα 
x 2 \ - > ~ Lan] ἢ \ 

30 χαὶ TOO τῶν σφαιριχῶν υαϑημάτων EY τοις ETLTEOOLS παραοιόομξνον. διὰ 40 
, δἱ ‘ > ΄ \ rye ied 2 4 ‘ τ 

τί GE τὴν ἀνάλογον ταύτην τομὴν ὃ ᾿Αλέξανδρος λέγει μὴ εἶναι τεχμήριον 
~ > , \ a / ~ ~ > \ 2 “ > 

τοῦ εὐλόγως τὸν μείζονα χύχλον ϑᾶττον χινεῖσϑαι; ef yap ἐν τῷ αὖτι 

χρύνῳ τό τε τοῦ μείζονος χύχλου τμῆμα χαὶ τὸ ἀνάλογον αὐτῷ τοῦ ἐλάτ- 
toves τὰς μεταξὺ τῶν ἐχ τοῦ χέντρου εὐϑειῶν διαστάσεις τὸ μὲν τὴν μεί- 45 

Ι ἐν] αὐτῶν ἐν Fe 2 διεσπᾶτο Ke 3 ὅτι Fb: om. A τὸν τε] (SC. σύνδεσμον) λόγον ὁ 

5 τε 6 om. Fe 6 ταὐτὸ ¢ 7 ἐνδεδεμένων Fb: ἐνδεδεμένον A 8 thy 

δόξαν] τὸν λόγον Fe τῶν Εἰ: corr. ex thy A? 9 οὕτως c 12 ἐξωτέρων Fe 

10 ἀληϑές Fb: ἀληϑῆ A 10 ἐν τῇ ἀπλανεῖ A: ἀπλανέσι F: ἐν ἀπλανεῖ c : 

11 ἐλάττονι F: ἐλλάττονι A συναποχαϑίστασϑαι Fe 20 peta τοῦ F: τοῦ 

μετὰ A 21 ὑπ᾽ A: ἀπ᾿ Fe, corr. F ὑπολείπεται A: ἀπολείπεται Fe 
22 φαίνονται A: φαίνεται Fe 23 συναποχαϑιστάμενα Fb: οὖν anoxathotapeva A 

ἔτυχον A: ἔτυχε Fe 24 ἐνδεδεμένων be: ἐνδεδεμένον AF χέντρου Fb: 

χέντρον A 25 τῷ Fb: τῶν A τῇ τῇ αὐτῇ Fe 26 αἱ (pr.) F: om. A 

εὐϑεῖαι --- ἐκβαλλόμεναι (27) F: om. Ab 
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\ Sh ‘ 2 eS ~ pe ~ 5 Ἢ Vv 6 

Cova, τὸ δὲ τὴν ἐλάττονα χινοῦνται, πῶς οὐχ ἂν εἴη texuyptov ἐναργές; | 23a 
ᾷ S . ) ΄ ἣΝ ’, ‘ 

οὐχ οἷδα δέ, διὰ τί 6 ᾿Αλέξανδρος οὐχ εὐϑείας ΠΛ ταὶ τὰς ἐχ τοῦ 203» 
΄ 

χέντρου, GAN ἐπίπεδα διὰ τοῦ χέ τροῦ ἀγόμενα διαιρεῖν ἀνάλογον τοὺς 

χύχλους, χαίτοι τοῦ ᾿Αριστοτέλους 2x τοῦ χέντρου GAN οὐ διὰ τοῦ 
5 χέντρου εἰπόντος χαὶ χύχλους εἶναι τοὺς ἀνάλογον διαιρουμένους ἀλλ᾿ οὐ 5 

σφαίρας. 
~ mle j lé X 2} ’ ~ 

Εἰπόντος δὲ tod ᾿Αριστοτέλους τό τε La διασπᾶσϑαι a ὃν οὐρα- 

\ ᾿Ν ΄ ~ ΄ 25 \ \ 

νὸν διά te τοῦτο συμβήσεται, χαὶ ὅτι δέδειχται συνεχὲς τὸ 

ὅλον. ὃ ̓ Αλέξ τς ἐφιστάνει χαλῶς, ὅτι χαὶ ex ταύτης τῆς λέξεως OFAov 

10 τὸ re a τῶν ἀπλανῶν σφαίρας ταῦτα λέγεσϑαι" ἐπὶ yap AN EEN λέγε- 10 
. ~ 

ται. at δὲ πλανώμεναι οὐ συνξεχ 
> 

ταις οὐχ ἂν ἪΝ διασπ τασμὸς διαφ 

ὃ 

GX ἅπτονται ἀλλήλων χαὶ ἐν ταύ- [0] τα NN ~ 

’ , / ~ 

6pms χινουμέναις. χαὶ ταῦτα μὲν εἴρη- 
\ cc 

ται τῷ ᾿Αλεξάνδρῳ xah@s, τὸ ἐφεξῆς λεγόμενον ἐπισχεπτέον. 

γὰρ ἑχάστης σφαίρας, φῆσι, “διασπασμὸς γίνεται συνεχοῦς ὄντος τοῦ 1Ὁ 
15 ἑχάστης αὐτῶν σώματος, ἂν οἱ ἀστέρες Mat SUES μενουσῶν τῶν 

σφαιρῶν: οὐχέτι γὰρ συνεχῆ τὰ σώματα αὐτῶν, εἴ γε οἱ (AOE μέρη 
ὄντες αὐτῶν τόπον ἐχ τόπου Here HT . μήποτε δὲ οὐ τοῦτο νῦν 

Ἁ * πρύχειται λέγειν: ἤδη yap δέδειχται. ὅτι οὐ χινοῦνται of ἀστέρες μενου- 20 

σῶν τῶν σφαιρῶν: GAN ὅτι τὸ ἀνάλογον εἶναι τὰ τάχη τῶν χύχλων πρὸς 

20 τὰ μεγέϑη αἴτιόν ἐστι τοῦ ἐν ἴσῳ χρόνῳ συναποχαϑισταμένων τῶν μει- 

ζόνων χαὶ τῶν ἐλαττόνων χύχλων μὴ διασπᾶσϑαι τὸν οὐρανόν: τοιγαροῦν 

οὐδαμοῦ μνήμη γέγονεν ἐνταῦϑα ee 
¢ > / ἐφ ~ = 

O δὲ ᾿Αλέξανδρος ἐπιμένων τῇ αὐτῇ γνώμῃ “δύναταί φησὶ “τοῦτο 90 
(Or) πὶ πασῶν τῶν σφαιρῶν ἀχούεσϑαι, οὐχ ὡς ἀλλήλαις συνεχῶν, GAN ὡς 

25 τοῖς ἄστροις τοῖς ἐν αὐταῖς, ὧν χινουμένων ἑχάστη ἂν αὐτῶν διεσπᾶτο᾽. 
΄, ~ \ 5" 7 ΄ σ \ . , das 

χαΐτοι χαλῶς πρὸ ὀλίγου συνελογίζετο, ὅτι τοὺς πλανωμένους ἀδύνατον 

συναποχαϑίστασϑαι ἣ ἀλλήλοις ἢ τῇ ἀπλανεῖ. 30 
~ ν᾿ - / ~ v ~ 

Νῦν οὖν τοῦτο συνεπεράνατο ὁ ᾿Αριστοτέλης, ὅτι τῶν ἄλλων τῆς 

διαιρέσεως τμημάτων ἀλόγων ὄντων περιλείπεται τὸ λέγον τοὺς μὲν χύχ- 

30 λοὺς χινεῖσϑαι, τὰ δὲ of UE ἠρεμεῖν. ἀλλὰ τίνες εἰσὶν οὗτοι of χύχλοι, 
ζητεῖν ἄξιον. 6 μὲν γὰρ ἰσημερινὸς χαὶ ὃ ζῳδιαχὸς ὡς διχοτομοῦντες τὴν 

~ , ~ ? ξ ΄, = 

σφαῖραν εἰχότως ἐνυπάρχειν δοχοῦσι xat οὐσίαν τὰ ἡυισφαίρια διορί- 35 
rf ΄ς ar » ’ 7 3 / PAS c eA > \ 4 

Covtes, of ὃὲ ἄλλοι χύχλοι μήποτε xat’ ἐπίνοιαν τὴν ἡμετέραν εἰσὶ χέντρῳ 

piv τῷ πόλῳ, διαστήματι δὲ ἑχάστῳ τῶν ἀστέρων χύχλους γραφόντων τι 
“ἱ ἢ ΄ > ς ~ ΄ οι 
TLVOLAY εἰσιν οἱ τῶν χινησξεων χυχληι. 

or -- Δ ΡΝ πὶ aK 2 
3 ἡμῶν: ἢ οὐ χατὰα THY |PETSEpay ST 

A ~ Oo , \ Ἁ 5 Α , > yr | ~ 5 ~ 

ἀλλὰ τῆς ὅλης σφαίρας περὶ τοὺς αὐτοὺς πόλους ἀεὶ τοὺς τοῦ ἰσημερινοῦ 40 
i 1 Kiosk t (est 

΄ σ ~ > ~ > ΄ > ~ > - fe ΄ 
χινουμξνης ξεχαστος τῶν ἐν αὶ τῇ αστερῶν εν τῳ αὐτῷ υξ νων ᾶξι τοπῷ 

ἃ ~ σ ΄ , A Ὑ 5» x ~ fs 

χαὶ ὑπὸ τῆς ὅλης σφαίρας περιφερόμενος τὸ ἴσον ἀεὶ διάστημα τοῦ πόλου 

1 ἐλάττονα F: ἐλάσσονα A 4 τοῦ ᾿Δριστοτέλους F: ὁ ᾿Αριστοτέλης Ab ἀλλ᾽ od ρ ] 

Fb: ἀλλὰ A 8 ὅτι Fb: ὅτε A τὸ Ab: ὃν to Fe 12 ἦν] εἴη ς 
᾿ 

15 ὦσιν Fe συγχινούμενοι Ab: οἱ χινούμενοι F: χινούμενοι ὁ 16 εἴ ye F: εἴτε A if { { μ if 

20 τοῦ Fb: τὸ A 22 μνήμη F: μνῆμα A 36 περὶ Fb: om. A 37 χινου- 
νηΐ | " 1. ῃ 

μένης Fb: χινουμένους A o8 τὸ scripsi: τοῦ A: om. Fe 
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ἀπέχων χυχλιχὴν ἔχει thy χίνησιν. χἂν μὴ ἐγχεχαραγμένοι οὖν ὦσιν 203» 
οὗτοι of χύχλοι τῇ σφαίρᾳ, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ πᾶσα χίνησις χατὰ διάστημά τι 40 

χιν sires ROARS οὔσης ἀνάγχη χαὶ τὸ διάστημα φυσιχῶς 304: 

ναι, ἐν ᾧ οἱ ἴσον ἀπέχοντες τοῦ πόλου ἀστέρες ἐνεστηρίχϑησαν 
\ 

τὰ 
΄ ~ ? ΄ ra ~ 

ὃ ὑπὸ TOD δημιουργοῦ Yeod. χαὶ οὗτοι ot ἀνάλογον ἔχοντες τ ταχὴ τοις 

Ν a7 b] \ Q~ ‘ wv v4 ~ Siw \ 

Ρ. 290 a7 Ett δέ; ἐπεὶ σφαιροειδ τὰ ἄστρα ἕως τοῦ οὐϑὲν γὰρ 

διαφέρει χινεῖν τὴν ὄψιν ἣ τὸ δρώμενον. 10 

\ \ > > ΄ I4.5R τὰν \ ’ ΄ Ἃ ~ > 
Μετὰ τὴν SX GLALDEGEWS ATOOELCLY τὴν πέρι THs χινησεως Ἢ τῆς αχι- 

τί νησίας τῶν ἄστρων ἄλλον τρόπον ἀποδείξεως ἐπάγει περὶ τοῦ μὴ χινεῖσϑαι 
\ 

τὰ ἄστρα ὑποϑέμενος αὐτὰ σφαιροειδῆ εἶναι χαὶ νῦν μὲν τὸ πιϑανὸν τῆς 
ε Oo ΄ v DIP o 5 ΄ \ 

ὑποϑέσεως πιστούμενος ἔχ τε τῆς τῶν ἄλλων δόξης οὕτως οἰομένων περὶ 15 
~ ~ ~ > ~ > ~ 

αὐτῶν χαὶ ἐχ τοῦ δεῖν τῆς αὐτῆς οὐσίας ὄντας αὐτοὺς τῷ οὐρανίῳ σώ- 
~ > S ~ ) ΄ 

ματι χαὶ σχῆμα τὸ αὐτὸ ἔχειν, μετ᾽ ὀλίγον δὲ χαὶ τοῦτο xa? αὑτὸ προ- 

15 βαλλόμενος δείξει σφαιριχὸν ὑπάρχον τῶν ἄστρων τὸ σχῆμα. ὑποϑέμενος 
οὖν. ὅτι σφαιριχὰ τὰ ἄστρα. χαὶ προλαβών. ὅτι τῶν σφαιριχῶν σωμάτων, 20 

ΩῚ᾽ [ΑἹ ΄ > a7 SEN ς ΄ σ 7 

χα ὃ σφαιριχα E6TL, OVO εἰσὶν αἱ “VY, σεις q Te οινησις χαὶ a χύλισις 2 
5 ~ ΄ μι is \ a7 ΡΣ 3 ~ 4 \ 

YIVETAL OF Ἢ μὲν Οοινησις SY τῷ αὕτῳ τοπῷ περὶ τ 
i i ry ‘ 

\ 

\ 
>. cr t ἢ ν οἰχεῖον ἄξονα στρε- 
/ ~ 

φομένης τῆς 6 σφαίρας: ἢ δὲ χύλισις ἀμειβούσης τοὺς τόπους: χαὶ δείξας 
΄ 

20 υηδετέρ ny τούτων "ἐῶν χινήσεων ae τοῖς ἄστροις ἣρε μουσῶν τῶν WH 

σφα ιρῶν λοιπόν. ὅτι Pe χινεῖται αὐτὰ τὰ ἄστρα, χατε χεύασεν. ὥς φησιν 

᾿Αλέξανδρος. χαὶ ὅτι μὲν μὴ δινεῖται, δείχνυσιν ἐχ τοῦ μεῦ βρης τος 

ν δινούμενα 
2) 

a 

22 
Ἔ (“ φαίνεσθαι χαὶ μὴ ἐν τῷ αὐτῷ ῳένοντα τόπῳ εἰ 7 

’ ~ Ἢ \ > 3 ~ 3 ~ 4 ~ \ >i » > 2 

ξεν τῷ αὐτῷ μένξι τοπῷ τοιοῦτον YAO τὸ δινεῖσϑαι: TA OF αστρα οὐχ ἕν 30 

25 τῷ αὐτῷ μένει τόπῳ, ἀλλὰ μεταβάλλει τὸν τόπον, ὡς χαὶ τὰ φαινόμενα 
QR/F 

μαρτυρεῖ χαὶ ἢ χοινὴ πάντων δόξα, δῆλον, ὅτι ἐν δευτέ ay ieee συνά- 

jetat τὸ τὰ ἄστρα al δινεῖσθϑαι 7 τό γε ἀληϑέστερον τὸ τὰ ἄστρα μὴ 

χατὰ ee ταύτην ἔχειν τὴν ἐποτν ἐπ’ αὐτῶν μετάβασιν. εἶτα ἔν- 8 

στασιν λύει τὴν λέγουσαν, ὅτι χαὶ ὃ ἥλιος δινούμενος φαίνεται" εἰχὸς οὖν 

30 χαὶ τὰ ἄστρα οὕτω χινεῖσϑαι. καὶ Ader τὴν ἔνστασιν πολλαχῶς, πρῶτον 

υὲν ἐχ τοῦ εὔλογον μὲν εἶναι πάντα τὴν αὐτὴν χινεῖσϑαι χίνησιν οὐσίαν 
ν τὴν αὐτὴν ἔχοντα, μόνον δὲ δινούμενον ὁρᾶσϑαι τὸν ἥλιον, δεύτερον δὲ 40 

1 χἄἂν] ἐὰν ὁ ἐγχεχαραγμένοι F: éyxeyappévor A: ἐχχεχαραγμένοι ὁ 2 τῇ σφαίρᾳ 

scripsi: τῆς σφαίρας AF 4 ἐνεστηρίχϑησαν Fb: ἐνεχηρύχϑησαν A 5 οἱ ἀνάλογον 

ἔχοντες scripsi: proportionaliter habentia Ὁ: εἰ λόγον ἔχοι ταῦτα A: εἰσιν ods λέγει ὁ "Δρι- 

στοτέλης ἀνάλογον ἔχοντας Ἐὸ Ὁ ς οὐδὲν c 8. διαφέρει F: διαφαίρει A TOTEANS \OYo γχοντας 9) 0 Ο oe φερ φαιρ 

11 ὑποϑέμενος Fb: ἀποϑέμενος A 13 αὐτῶν] αὐτῆς Fe 14 τοῦτο] τοῦτο αὐτὸ 

Fe 15 δείξει Fb: δείξεις A τὸ σχῆμα τῶν ἄστρων Fhe 19 τοὺς τόπους 

ACb: τὸν τόπον Fe 21 χινεῖται] δινεῖται c 20 δόξα πάντων Fe 21 μὴ (alt.) Fb: 

om. A 28 ταύτην om. c αὐτῶν Fb: αὐτὴν A 29 λύει Fb: λέγει A 
ξ 9 
0 οὕτως ὁ 
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> ~ ar \ o ~ Ν᾿, , 5» ) 5 / 

ἐχ τοῦ μηὸξ TOV ἥλιον πανταχηῦ φαίνεσϊα! δινούμενον, GAA ἀνατέλλοντα 30,41 
, as ~ » τ ~ ~ ‘ x7 

μόνον χαὶ δύνοντα, χαὶ τρίτον ex TOD THY αἰτίαν ἀποδοῦναι τῆς χατὰ δίνη- 
/ ~ 6 , ΄ ~ ‘ ‘ 

σιν φανταζομένης τοῦ ἡλίου χινήσεως παρ: ἡμᾶς οὖσαν χαὶ οὐ παρὰ τὸν 
\ v ΄ > a 

ἥλιον. ἣ γὰρ ὄψις, φησίν, ἀποτεινομένη μαχρὰν χαὶ ἀσϑενοῦσα διὰ 45 

5 τὸ υὖχος χραδαίνεται: τοῦτο γὰρ τὰ ἀσϑενῇ χινούμενα πάσχει" | ὃ δὲ 204» 
> \ - \ ¢ , \ ¢ ‘\ δ ~ cw 7 

ape ocopes OLUTOS χᾶι 0 fated χαὶι ἢ περιέλιξις τοῦ ὁρῶντος ὦινησις 7 

εἶναι δοχεῖ τοῦ δρωμένου: οὐδὲν γὰρ ΠΕ πρὸς τὴν τοιαύτην φαντασίαν 
τὸ τὴν ὄψιν ὑποϑέσϑαι χινουμένην ἣ τὸ 60 ρώμενον" οἱ γοῦν τοὺς αἰγιαλοὺς 

παραπέμποντες χινεῖσϑαι τὴν γῆν καὶ τὰ ὄρη νομίζουσι τῆς ὄψεως χινου- 5 

10 μένης χαὶ τὸ οἰχεῖον πάϑος τῷ ὁρατῷ περιτιϑείσης. ὅτι δὲ τοῦτο αἴτιον 
τοῦ δινούμενον φαίνεσϑαι τὸν ἥλιον, πιστοῦται χαὶ ἐχ τοῦ τοὺς μὲν ἀπλα- 

vets ἀστέρας στίλβοντας φαίνεσϑαι: τούτους γὰρ λέγει τοὺς ἐνδεδεμένους 
ὡς πρὸς τοὺς πλανᾶσϑαι δοχοῦντας ἀντιδιαστέλλων αὐτοὺς ἢ ὡς τῇ 10 

ἀπλανεῖ σφαίρᾳ, περὶ ἧς ὃ aS: ἐνδεδεμένους" τοὺς δὲ πλάνητας μηχέτι 

15 πάσχειν δοχεῖ τοῦτο. οἱ μὲν ie aes φησίν, ἐγγύς εἰσιν, 
~ 

ὥστε ἐγχρατὴς ἑαυτῆς ett xat ἐρρωμένη ἀφιχνεῖται πρὸς αὐτοὺς ἢ a 

\ ~ 

ὄψις, xat διὰ τοῦτο μηδὲν ὉΠ πάσχουσα οὐδὲ ἐχείνων τι χατηγορεῖ 15 
‘ 

~ “C \ ΦΧ A 3) Aan \ “Ὁ 5 ΄ 5 

παάϑος, πρὸς O& τοὺς ἀπλανεῖς, οὃς μένοντας διὰ τοῦτο χαλεῖ ὡς ἀπλανεῖς, 

πορρωτέρω ὄντας ἀποτεινομένη χραδαίνεται διὰ τὸ πολὺ μῆχος ἀτο- 

20 νοῦσα, χαὶ ὃ τρόμος αὐτῆς ἐπὶ μὲν τοῦ ἡλίου τὴν δίνησιν, ἐπὶ δὲ τῶν 
> ~ X 7 i ~ 

ἀπλανῶν τὴν στιλβηδόνα φαίνεσϑαι ποιεῖ. 
᾿Αλλ ὅτι μὲν καὶ στιλβηδὼν ἐπὶ τοῦ ἡλίου φαίνεται, πρόδηλον: διὰ 20 

τί δέ, φαίη ἄν τις. H δίνησις ἐπὶ τοῦ ἡλίου μόνου φαίνεται χαὶ μὴ χαὶ 

τῶν ἐπέχεινα τοῦ ἡλίου, πρὸς ODS πορρωτέρω ὄντας ἀποτεινομένη 7] ὄψις 
υᾶλλον ἂν χραδαίνοιτο χαὶ τρέμοι διὰ τὴν μᾶλλον ἀσϑένειαν: χαὶ si. τῷ σι 

\ f ‘ 3 ΄ ose iy ΤΡ» >I σ Vv ΄ ts \ oe 

προς ταυτὴν τὴν ἀποριᾶν ὁ Αλέξανδρος, OTL LOWS μὲν τι γίνεται χαι παρὰ 25 

΄, ’ ~ Ὁ “4 fe Vv Ὁ, ‘ \ Ἢ ~ > κι 

τὴν τοῦ ἡλίου λαμπρότητα, toms δὲ τι γίνεται χαὶ παρὰ τὴν γῆν, διὸ 

[ὩΣ (os < = ξ < παρ αὐτὴν ὁρᾶται δινούμενος: ἀνατέλλων te γὰρ χα τὰς γὰρ δύο 
χινήσεις αὐτοῦ, χαϑ' ἥν τε wsta τοῦ παντὸς περις 

’ c ~ 

30 αὑτὸν ἀνάπαλιν xtvettat, συμβαίνει πως ὁρᾶσθαι τῷ παρὰ τὴν γῆν ἠρε- 30 

μοῦσαν βλέπεσϑαι. χαὶ οὕτω χραδαίνεσϑαι δοχεῖ χαὶ διὰ τοῦτο ἀνατέλλων 

μόνον χαὶ δυόμενος τοιοῦτος ἡμῖν δρᾶται: χαὶ μόνος ἂν 6 ἥλιος, φησί, 
ταῦτα πάσχοι τῷ μέγιστος εἶναι τῶν πλησίον καὶ λαμπρότατός τε χαὶ 

ἈΝ + \ ’ ΄ » ae 
φανερώτατος. τὸ δὲ ἣ γὰρ ὄψις ἀποτεινομένη μαχρὰν οὐχ ὡς χατ᾽ 3 

\ | Vv 3 f Ὁ > ld . ΄ Δ ϊ ~ Vv > ‘ 

35 ἔχχυσιν ἀχτίνων, φησὶν ὃ ᾿Αλέξανδρος, ὁρώντων ἡμῶν εἴρηχεν: od γὰρ 

6 χαὶ 6 A: καὶ Fe, δίνησις F: δίνησιν A 9 παραπέμποντες A: παραπλέοντες 

Fe 11 τὸν ἥλιον φαίνεσθαι Fe πιστοῦται Fb: πληροῦται A μὲν om. Fe 

15 τοῦτο πάσχειν δοχεῖν Fe πλάνητες F: πλανῆται A 16 ὥστ᾽ ὁ ἐγχρατὴς 

οὖσα be ἔτι AF: om. be 17 οὐδὲ Fb: οὐδὲν A 18 ὡς ἀπλανεῖς] πρὸς τοὺς 

ἀπλανεῖς F: om. ὁ 20 αὐτῆς om. Fe 23. 34 μὴ xal τῶν] μὴ τοῦ F: μὴ τῶν ς 

26 μέν τι] μέντοι c 28 ὁρᾶται δινούμενος Fb: ὁρᾷ τὰ δινούμενα A γὰρ (alt.) A 

om. Fbe 31 δοχεῖν Fe 92 δυόμενος A: δύνων Fe χαὶ Fb: om. A 

33 πάσχοι F: πάσχει A τε A: om. Fe 
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δοχεῖ τοῦτο αὐτῷ ἀλλὰ τὸ διαφανὲς τὸ μεταξὺ ὄψιν ἄρτι χέχληχεν, ὃ 2040 

τῷ διὰ πολλοῦ τοῦ μεταξὺ διαστήματος τὸ εἶδος ἡμῖν ἀναγγέλλειν οὐχέτι 

ὁμοίως τῷ πλησίον τῆς ἡμετέρας ὄψεως ἀναμάττεται τὸ εἴδος τοῦ ὅρω- 40 

μένου οὐδὲ χαταχρατεῖ αὐτοῦ διὰ τὴν Ex μαχροῦ διάδοσιν. ἀλλὰ χαὶ τὸ 

ὃ ὥστε ἐγχρατὴς οὖσα πρὸς αὐτοὺς co pede ἢ ὄψις ἢ ἡμετέρα, 

φησίν » “Ἀριστοτέλης ἐπὶ τοῦ μεταξὺ διαφανοῦς ἤχουεν. αἰσϑόμενος δὲ 6 
*Angtavbpos, ὅτι λίαν ἀπίϑανον ἣν τὸ διαφανὲς ὄψιν χαλέσαι χαὶ λέγειν 45 

αὐτὸ ἑλίσσεσϑαι de’ ἀσϑένειαν, xdv ἐπὶ τῆς ὄψεως, φησί, λέγῃ χαὶ τῶν 

ἀχτίνων, οὐχ ὡς ἀρεσχόμενος λέγοι ἄν, | ἀλλὰ τῷ τὰ αὐτὰ μὲν γίνε- 205 « 
> 10 σϑαι πάϑη, ἄν τε τὸ διαφανὲς χαὶ τὸ μεταξύ ἐστι τὸ πάσχον ἀπὸ τοῦ αἰσϑη- 

if 
τοῦ χαὶ FA το τῇ Bie l, ἄν te ἀπὸ τῆς ὄψεως ἐχπέμπονται ἀχτῖνες" 

΄ ἝΞ ~ >.) \ © \ o 
συνηϑέστερον δὲ εἶναι τὸ τοιοῦτον διὰ τὸ τοὺς πϑυγεῖο δ: οὕτω λέγειν: ὅ 

ἐν πολλοῖς γοῦν αὐτῷ χαίτοι μὴ ἀρεσχόμενος προσχρῆται. ὅτι δὲ οὐχ οἷόν 
ν τῷ [Περὶ αἰσϑήσεως χαὶ αἰσϑητῶν δείξει. Ov τε οὕτως ἔχειν, 

15 Ὅταν δὲ λέγῃ τοὺς δὲ πλάνητας μὴ στίλβειν xattor τοῦ ἡλίου 
ἑνὸς ὄντος τῶν πλανήτων χαὶ στίλβοντος, 7 τοὺς ἄλλους παρὰ τὸν ἥλιόν 
φησιν ἣ πλάνητας ἰδίως λέγοι ἂν τοὺς πέντε τοὺς παρὰ τὸν ἥλιον χαὶ 10 

τὴν σελήνην. χαὶ δῆλον, ὅτι χαὶ τοῦτο χατὰ τὸ ἐπιχρατοῦν εἶπεν-. ὅτι 

γὰρ χαὶ ὃ “Ἑρμῆς ἐν τοῖς πλανησι στίλβει, δηλοῖ χαὶ τὸ ὄνομα τοῦτο 

~ 

ἰδιότητας μᾶλλον ταῦτα τῶν ἀστέρων ἀναφέρειν, 15 

, 3 ~ \ μι \ ar ~ 2, as δ Ἁ μ᾿ ~ ~ 

20 TPOGKSLWEVOY αὐτῷ. τισι OF χα! O TIS Δφροδίτης ἀστὴρ OOXEL τοιοῦτος. 

\ 

~ 2 - x 2 ~ 

pa ae 

= °o [0] nn a R wv 

τὸν ge ο τοῦ [ἰλάτωνος διοιχίζειν φιλονειχοῦντες τὶ fo) [ὩΣ] 
AS} o7 @- °o 

ἂν SS ~ . Ὁ , \ \ \ ΄ 

ὡς χαὶ τοῦτο διάφωνον αὐτῶν δόγμα παρατίϑενται τὸ τὸν μὲν Πλάτωνα 
‘ 

λέγειν τοὺς ἀπλανεῖς ἀστέρας δύο χινεῖσϑαι χινήσεις τὴν μὲν ὑπὸ τοῦ 20 τῷ σι 

> ~ > 
οὐρανοῦ περιφερομένους, THY GF olxelay περὶ τὰ ἑαυτῶν χέντρα χυχλιζομέ- 

, > 8 b} ~ 

vous χαὶ δινουμένους, tov δὲ ᾿Αριστοτέλην τὴν δίνησιν ἀναιρεῖν, ἴδωμεν, εἰ 
δοχεῖ, τὴν ἐχατέρου γνώμην, χαὶ πρῶτον τῶν ὑπὸ τοῦ [᾿λάτωνος ῥηϑέντων 

ec 3 ΄ CN ~ X a ΄ 

ἀχούσωμεν γράφοντος ἐν Τιμαίῳ ταδε" “τοῦ μὲν οὖν ϑείου 
Ὰ τὴν πλείστην 2 

80 ἰδέαν ἐχ πυρὸς ἀπειργάσατο, ὅπως ὅτι λαμπρότατον ἰδεῖν te χαάλλιστον 

εἴη" τῷ δὲ παντὶ προσειχάζων εὔχυχλον ἐποίει τίϑησί τε εἰς τὴν τοῦ χρα- 
\ 
{ 

, ΄ > ΄ 5 4 ΄, \ ΄ 
TLOTOD Qpovyolv ξχξινῷ SUVETLOLLEVOY VELUAS περι TAVTA χύχλῳ τὸν οὐρανὸν 

1 χέχληχεν F: χέχληχε A ὃ Ε: om. Ab 2 ἀναγγέλλειν F: ἀναγγέλειν A 

ὃ τῷ Fb: τὸ A 4 αὐτοῦ Fb: εἶναι A ὃ ὥστ᾽ ¢ ἡ (alt.) F: 6 A 

6 φησίν] φησὶν ὁ Fe ἤχουεν A: ὙΠ τι Fe 8 φησί Fb: φυσιχῆ A 9 τῷ 

Fb: τὸ A 10 διαφανὲς χαὶ τὸ μεταξύ A: diaphanum intermedium Ὁ: μεταξὺ τὸ δια 

φανὲς F: μεταξὺ διαφανὲς ὁ ἐστι A: ἡ Fe: fuerit b 11 ἀναγγέλλον F: ἀναγ- 

yéhov A ἐχπέμιπονται F: ἐχπέμπωνται Ac 14 [Περὶ αἰσϑήσεως} cap. 2 

15 δὲ (alt.) om. Fe 10 στίλβοντος F: στίλβοντα A 17 λέγοι F: λέγῃ A 18 σε- 

λήνην}] σελήνην δηλονότι Fe 20 προσχείμενον F: προχείμενον A 23 ἐπειδὴ] ἐπεὶ 

Fe 24 διαφωνοῦν ὁ τὸ δόγμα ο 26 ἑαυτῶν F: corr. ex αὐτῶν A? 

26. 27 χυχλιζομένους A: xvAtovpévous F: κυλιομένους ὁ 27. 28 ef doxet om. c 

29 Τιμαίῳ] 40 a—b 30 ἀπειργάσατο AF: ἀπειργάζετο ς Ὁ] τῷ δὲ παντὶ Fb: τὰ 

δὲ Α προσειχάζων F: προσειχάζον A το 32 χύχλῳ Ε: χύχλον A: om. Ὁ 
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z , > ~ , a? » 

χύσμον ἀληθινὸν αὐτῷ mex οἰχιλμένον εἶναι χαὶ xa? ὅλον χινήσεις δύο 905: 
- c ΄ ‘ \ > ΄, 

προσῆψεν εχ ἀστῷ τὴν μὲν ἐν ταὐτῷ χατὰ ταὐτὸ OLVODILEV(D 9 τὴν ὃξ εἰς 91 

Ἁ ,ὔ 5 \ ~ 4 ~ , ~ ‘ at 

TO πρόσϑεν 0 TO τὴς ταῦτου χαὶ ὁμοίου περιφορᾶς XPATOVILEVOD , τὰς Oc 

πέντε χινήσεις ἀχίνητον χαὶ ἑστώς, ἵνα ὅτι μάλιστα χαὶ αὐτῶν ἕχαστον 
εὰ ΄ “2 wv A oe ae 21 ~ "ἘΠ 4 ΄ σ | ~ ~ © 5 Ἰένοιτο ὡς ἄριστον. ἐξ ἧς δὴ τῆς αἰτίας γέγονεν, ὅσα ἀπλανῆ τῶν ἃ 

ἄστρων ϑεῖα ὄντα. χαὶ διὰ ταῦτα ἐν ταὐτῷ στρεφόμενα ἀεὶ μένει" τὰ δὲ 

τρεπόμενα χαὶ πλάνην τοιαύτην ἴσχοντα, χαϑάπερ ἐν τοῖς πρόσϑεν ἐρρήϑη. 
) > ~ / 7 2 >) ΄ c =] , a7 σ - χατ ἐχεῖνα γέγονεν. ἐν δὴ τούτοις ὃ [[λάτων δύο χινήσεις ἕχαστον τῶν 

~ > 4 ~ Ἁ ~ 

ἀπλανῶν ἀστέρων χινεῖσϑαί φησι thy μὲν οἰχείαν περὶ τὸ ἑαυτοῦ χέντρον 40 
5 ~ , Ὁ 

10 ἐν ταὐτῷ μένοντα, τὴν δὲ εἰς τὸ πρόσϑεν ὑπὸ τοῦ περ ἰέχοντος αὐτοὺς 
e 9g 5 ~ ΄ ἂν σ X 

οὐρανοῦ γινομένην. ὃ δὲ ᾿Αριστοτέλης ὅτι υὲν ἀναιρεῖ τὴν δίνησιν. δῆλον. 

ἀναιρεῖ ὃὲ αὐτὴν οὐχ ὡς μηδὲ ὅλως οὖσαν ἐν αὐτοῖς, ἀλλ᾿ ὡς μὴ μόνην 

οὖσαν ἀτρεμουσῶν τῶν σφαιρῶν μηδὲ τῆς φαινομένης αὐτῶν χατὰ τόπον 45 
ye ΔΣ ae LS oy ΤΕ ΣΙ ἢ ΤᾺ Be unset AO υεταβάσεως οὖσαν αἰτίαν. λέγει γοῦν Otvobueva {4p} av ἔμενεν ἐν 20hb 

/ , 

15 τῷ αὐτῷ xat od μετέβαλε τόπον, ὅπερ φαίνεταί te xal πάντες 
>) c si / σ > / 5 ~ 

φασί: χαὶ ἐν τοῖς skys δὲ τὴν φύσιν ὥσπερ ἐπίτηδες ἀφελεῖν αὐτῶν 
4 “». 2 Qf ) ς ΄ x >\ dX 

φησι πάντα, dt ὧν ἐνεδέχετο προϊέναι xa? αὑτά, τὸ δὲ σφαιροειδὲς 
> ~ > ΄ o \ > ς ~ / , ε 

αὕτοις αἀποὰξ TELY , περ TOOS τὴν SY ect τῷ χινησιν χρησιμώτερον ομη- 9 

~ » 2) , ςς ΄ - sy 

λογεῖ: “οὕτω yap av, φησί, ““χαὶ τάχιστα χινοῖτο xal udthiota χατ- 
\ JEN ΄ )) (rigs BS » ~ > ΄ 2 \ > ~ 

90 έχει τὸν αὐτὸν τόπον, ἅπερ ἄμφω τοῖς δινουμένοις ἐστὶν οἰχεῖα. 
iad oy « 5 Η͂ \ \ ~ l4 5 \ Ὁ =~) \ ς \ \ 

ἀλλὰ χαὶ πρὸς τῷ ec τοῦ λόγου “᾿ἐπεὶ οὖν Get” φησὶ “tov μὲν 

ὑρανὸν χινεῖσϑαι τὴν ἐν αὑτῷ ποὺς τὰ 6& ἄλλα ἄστρα μὴ προϊέναι 10 
~ Ἃ σ 

ὃι ἑαυτῶν, ite ἂν ἑχάτερον εἴη σφαιροειδές: οὕτω γὰρ μάλιστα τὸ 
7) τῷ i >) ~ 

υὲν χινήσεται, TO ὃξ ἠρεμήσει. ὥστε πανταχοῦ τὸ μὴ προϊέναι δ ἑαυτῶν 

τῷ or ἀναιρεῖ τὴν τοιαύτην ivy, ἀλλ οὐχ ἁπλῶς ει χινεῖσϑαι.. χαὶ τὸν μὲν 

οὐρανὸν χινεῖσθαι λέγει ὡς τῶν μερῶν αὐτοῦ διὰ τὸ μέγεϑος αἰσϑητὴν 15 

ἐχόντων τὴν μετάβασιν, τοὺς δὲ ἀστέρας ἠρεμεῖν ὡς τῆς usv τῶν μερῶν 

αὐτῶν μεταβάσεως χατὰ τὴν περὶ τὰ οἰκεῖα χέντρα χίνησιν uy δρωμένης, 

τῆς δὲ ὁλότητος αὐτῶν τὸν αὐτὸν ἀεὶ τοῦ οὐρανοῦ χο τ DE τόπον. ὅλως 
; ᾿ 

80 δέ, εἰ φυσικὰ ὄντα χαὶ τὰ ἄστρα οὐσίας τε τῆς αὐτῆς ἐστὶ τῷ οὐρανῷ 20 
‘ 

ὲ ~ , f ~ > ~ ~ ~ 

τῆς πέμπτης χαὶ σχήματι τῷ αὐτῷ μεμόρφωται τῷ σφαιριχῷ, πῶς οὐχὶ 
' bas ‘ ' 

1 xat om. ὁ ὅλου F δύο Ab: δὲ δύο Fe 2 ἐν ταὐτῷ Fb: ἐνταῦϑα A 
ee ek \ ~ » “ὦ an Tea ¥qQ?> ‘ ~ ~ > -ν 

ταὐτὸ A: ταὐτὰ περὶ τῶν αὐτῶν ἀεὶ ταὐτὸ (ταὔϑ᾽ c) ἑαυτῷ Fe δινουμένῳ scripsi: 

semper volveretur b: διανοούμενον A: δινούμενον F: διανοουμένῳ c ae ὃ χρατού- 

μενον F 4 χαὶ (pr.) AFb: om. ὁ wv’ τ μάλιστα χαὶ] μάλιστ᾽ e 

5 γένοιϑ᾽ ς ὅσ᾽ ὁ 6 ϑεῖα ὄντα AF: divina animalia Ὁ: ζῷα Yet ὄντα ς 
ΝΟΣ - »᾽Ο \ \ > / > 5 Ὁ ee > + 
διὰ ταῦτα] ἀΐδια xal χατὰ ταῦτ᾽ ὁ στρεφόμεν᾽ ὁ ( πλάνην ac: ἀπλανῆ AF 

8 δὴ F: δὲ Ab 9 φησὶ χινεῖσϑαι Fe 10 ταὐτῷ A: τῷ αὐτῷ Fe ὑπὸ] χαὶ 
.« . s>9 ~ b ~ A) . ‘ ¥ n 

ὑπὸ Fe 12 μήδ᾽ ὁ 14 γοῦν] οὖν Fe γὰρ] μὲν γὰρ ¢ ἔμενεν ἂν ς 

15 τῷ αὐτῷ] ταὐτῷ ς χαὶ οὐ] κοὐ c τὸν τόπον ὁ 16 φασίν e ἑξῆς 

290230 sq. 18 ἑαυτῷ] αὐτοῖς Fe χρησιμώτατον Fe 19 φησί] 29062 

χατέχει AF: xatéyot c 21 φησί, δεῖ ο φησί 29068 22 αὑτῷ] αὐτῷ Α: 

ταὐτῷ F τ δὲ ἄλλα] τἄλλα δὲ ς 23 αὑτῶν c ἂν F: om. Ab 24 8 ς 

28 ὁρωμένης Fb: ὁρωμένην A 
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10 

‘ . , μὴ ¥. anal 7 Ke = “ uA ae ν = 5» » ΄ 2 κι ἐφεξ ἧς 0 ᾽ν 

χαὶ χινη σιν αν cyot τῊν 7 4d) THY φυσιχα ἹΞ ὠντα: Et 08, ὡς EY τοις EMEC ΠῊ 

“7 ‘ "“" ἽΝ ον Ὁ Ν ᾿ " ΄ ee ‘ 
λέγει, χαὶ Tpacews χαὶ ζωῆς, ἔμψυχα δηλονότι, ὅλα μετέχει τὰ οὐράνια, 

~ 5» wv ΎὝ or 

πῶς ἂν ἀχίνητα εἴη xa)? αὑτὰ τὰ ἄστρα; χἂν γὰρ μέρη 7 τοῦ οὐρανοῦ, 90 
᾿ ~ ΄ li b] 

ἀλλὰ τοιαῦτα μέρη. ὡς χαὶ ὁλότητα οἰχείαν ἔχειν ual περιγραφὴν ἀφωρισ- 

μένην" ἔτι δὲ εἰ καὶ πρὸς μονὴν ἐπιτήδειόν ἐστι τὸ σφαιριχὺν σχῆμα, 
‘ 

/ οὐδὲν ἂν εἴη σῶμα φύσει: SO ADOT VY, 

Προσεχτέον δὲ χαὶ τῷ ὅλῳ ἐπιχειρήματι. σφαιρικὰ γὰρ ὄντα, φησί, τὰ 
ἄστρα, εἴπερ χινεῖται δ ἑαυτῶν, 7 χατὰ δίνησιν ἢ χατὰ χύλισιν χινηϑήσεται 30 
τὴν χίνησιν, ἣν χινούμενα φαίνεται: GAN οὔτε κατὰ δίνησίν ἐστιν αὕτη" τὰ 

γὰρ δινούμενα ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ μένει. οὔτε χατὰ χύλισιν, ὡς δείξει" 

οὐχ ἄρα ταύτην τὴν μεταβάλλουσαν τὸν τόπον χίνησιν δι’ ἑαυτῶν χινεῖται. 
οὐ μέντοι τοῦτο ἔδειξεν, ὅτι ταύτην μόνην ἔχει τὴν μεταβατιχὴν χίνησιν 85 

τὰ ἄστρα τὴν ὑπὸ τοῦ een γινομένην ἄλλην μὴ ἔχοντα, εἰ μὴ ἄρα 
εἰ ᾧ δειχνύναι τὸν ἥλιον fa δινούμενον πρὸς τῷ δρίζοντι δοχεῖ τελέως τὴν 

δίνησιν ἀναιρεῖν. GAN εἰ xa αὑτὴν τὴν δίνησιν ἀνήρει, οὐχ ἄν ἀπὸ 
~ ΄ »] Ἁ > , ΄ > A \ Ἃ vw > ~ 

τοῦ μεταβαίνειν αὐτὴν avypst λέγων δινούμενα yap ἂν ἔμενεν ἐν τῷ 40 
>] ~ > >] > ἊΝ ¢ isa 7, 5 ΄ ἊΝ ~ \ as ~ 

αὐτῷ αλλ ἐπειδὴ ὁ ὍΣ δινούμενος ἀνατέλλειν δοχεῖ χαὶ δύνειν τῆς 

ἡμετέρας ὄψεως ἑλισσομένης, ὡς δοχεῖν χατὰ δίνησιν μεταβάλλειν τὸν 
, e \ ~ ΄ 72 Vv ve ~ A . , τόπον, διὰ τοῦτο τὴν ἀπὸ τοῦ ἡλίου ἔνστασιν ἔλυσε Box Pay τῷ τὸ δινού- 

‘ 

μενον ἐν τῷ αὐτῷ μένειν χαὶ δεικνύς, ὅτι ἣ ἐν τῇ ἀνατολιχῇ καὶ δυτικῇ 45 

προόδῳ τοῦ ἡλίου φαινομένη δίνησις οὐχ αὐτοῦ ἐστι τοῦ ἡλίου, ἀλλὰ τῆς | 

ἡμετέρας ὄψεως. ἀχοῦσαι δὲ χρὴ χαὶ τοῦ ἀρίστου τῶν ἀστρονόμων τοῦ 206a 

Πτολεμαίου λέγοντος ἐν τῷ δευτέρῳ DG τῶν Ὑποϑέσεων “date εὐλο- 
γώτερον εἶναι τὸ χινεῖν μὲν τῶν ἄρτων ἕχαστον, ὅτι τοῦτό ἐστι χαὶ δύ- 

25 vats χαὶ ἐνέργεια αὐτῶν, χατὰ τὸν ἴδιον μέντοι τόπον χαὶ περὶ τὸ αὑτοῦ ὅ 

μέσον ὁμαλῶς πάλιν χαὶ ἐγχυχλίως: ὑπάρχειν γὰρ oe πρώτῳ δίχαιον 
ὃ χαὶ ἐν ταῖς περιεχούσαις αὐτὸ συστάσεσι περιποιεῖ. 

Ρ. 290224 ᾿Αλλὰ μήν, ὅτι οὐδὲ χυλίεται τὰ ἄστρα ἕως τοῦ δῆλον, 10 

ὅτι οὐχ ἂν χινοῖντο Ov ἑαυτῶν. 

30 Δείξας, ἅτι ἢ φαινομένη τῶν ἄστρων χίνησις οὐ χατὰ δίνησίν ἐστι: 
δινούμενα γὰρ dv ἔμενεν ἐν τῷ αὐτῷ: χαὶ τὴν ἀπὸ τοῦ ἡλίου ἔν- 

Ι ἂν --- φυσιχά] τὴν αὐτὴν ἔχει, σφαιριχά Fe ἐφεξῆς] 292220 2 ἔμψυχα Ab: ὡς 
ἔμψυχα Fe ὅλα om. Fe 3 καϑ᾽ αὑτὰ εἴη Fe τοῦ οὐρανηῦ ἡ Fe 

4 zai (pr.) om. Fe 4.5 ἀφωρισμένην F: ἀφορισμένην A ὃ et xai] καὶ F: χαὶ ef ¢ 
6 οὐδὲν] οὐδὲ ς φύσει] comp. A: om. Fe 7 yap—éaut@y (8) F: enim cum sintb: om. A 
8 χύλισιν ἘΠ: corr. ex χύλησιν A? 12 μέντοι Fb: μέντι A 14 τῷ δειχνύναι] 
δειχνύων Fe 10 ἔμενεν ἂν ς ἔμενεν Ε: ἔμενε A ἐν Fb: om. A 
16. 17 ταὐτῷ © 20 ἀνατολιχῇ F: corr. ex ἀνατολῇ χῇ A? 23 δευτέρῳ] 
quae hodie exstant Hypotheses (planetarum) Ptolemaei uno libello continentur, nee ibi 
legimus, quae hie citantur ὥστε om. ὁ 25 αὐτοῦ AF 27 év om. Fe 

29 atwotvto AF: xtvotto c αὑτῶν ς 31 ἔμενεν ἂν ἐν ταὐτῷ ς 

»ν. νιν υ 
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͵ > ἊΝ , 1 ὑἣϑ ~ ‘ ς » 
στασιν λύσας ἐφεξῆς ὃ δείχνυσιν. ὅτι οὐδὲ χ χυλιόμενα τὰ ἄστρα ποιεῖται τὴν 3004 

’ “44 o 

φαινομένην μετάβασιν. χἂν γὰρ μεταβαίνῃ, ὥσπερ τὰ χυλιόμενα, GAN ὅτι 16 
, nn ΄ ~ 7 ΄ ss 

uy χατὰ χύλισιν μεταβαίνει, xdy οἰχεία τῷ σφαιρικῷ σώματι ἡ ἣ χύλισις, 

δείκνυσιν ἀπὸ τοῦ τὸ φαινόμενον τῆς σελήνης πρόσωπον τὴν αὐτὴν ἀεὶ 
/ ν Ἐπ ἐῶν εἰ > Ἃ ἊΝ ~ / ~ 5 = Vv ΄ ΄ 

5 ϑέσιν ἔχον ὁρᾶσϑαι: οὐχ ἂν δὲ τοῦτο συνέβαινε τοῦ ἐν ᾧ ἔστιν ὃ τύπος 20 
» » / / ~ >I σ 

ἄλλοτε ἄλλως περιφερομένου τε χαὶ μεταχυλιομένου. δῆλον δέ, ὅτι ὃ 
, ? 5 δ“ ~ Ἂ ΄ ΩΣ ¢ o 

λόγος οὗτος ὡς ἐπὶ ἀξιώματι πρόξισι τῷ λέγοντι, ὡς ἐφ᾽ ἕνός, οὕτω 

πὶ τῶν ϑεί any 

a) \ > \ 4 Vv \ Vv / 

ON *AL STL πάντων ἔχειν XAL Ser λόγον 

ΣΧ. ὃ δ Ἂ oe 7 " > ΄ > LN 2’ oF . αλλ εἰ μὲν τὸ ἐμφαινόμενον πρόσωπον Sed τις οὐσιώδης ἐστὶ % 
~ 5 ~ Ἃ ~ Ἁ + 

10 τοῦ σεληνιαχοῦ σώματος ἣ παραδειγυατιχῶς περιέ Tey as τὸ πολυειδὲς 
a , ~ , > δ ’ nn ΄ 

χαὶ διάφορον τῆς τ τς ὡς epee ἘΠ ἢ διὰ τὸ μεσότης εἶνα! 
- ΄ ~ v > 

τῶν οὐρανίων χαὶ τῶν ὑπὸ σελήνην τὸ μὲν εὐφώτιστον ἔχει, τὸ ὃ 
, ) rely ΄ ᾿ - \ 5 # ρώτερον xat οὐσίαν, ὡς ἄλλοις ἀρέσχει. ἰσχυρὸν δοχεὶ πρὸς ἀπόδειξιν τὸ 30 

> , ~ \ ~ oO , ΄ \ 5᾽΄ὁ ὦ - Ω 7 εἰρημένον: πῶς γὰρ τοῦ ὅλου σώματος χυλιομένου τὴν αὐτὴν ἐχεῖνο ϑέσιν 
> ’, ‘ Ἂν Ἃ A \ σ ΑΓ χὰ δ' σ ΄ »ν ’, / 15 ἐφύλαττε συνεχὲς ὃν πρὸς τὸ ὅλον: εἰ ES TS Tee ee ES ae 
5» c > / 5 ~ ~ ΄ " - ~ 

ἐστιν ὡς ἐν χατόπτρῳ ἥτοι τῆς γῆς ἣ τῆς ϑαλάσσης ἣ τῶν ὀρῶν, δύνα- 

a 

\ ery aed > \ > ee e ΄ tf c or at, φησὶν ὃ ᾿Αλέξανδρος, xat Brae αὐτῆς ὁμοία μένειν ἢ ἔμφασις 35 
- Χ ~ > ) a ( v \ > \ , ) ΄ \ \ τῷ χαὶ ταῦτα Go ὧν ἣ ἔμφασις τὰ αὐτὰ μένειν χἀχείνην πρὸς. τὸ δέ- 

Vv ΄ ΄ ΄ uv 

χεσϑαι τὴν τοιαύτην ἔυφασιν χατὰ πάντα nite μέρη ὁμοίαν ἔχειν ἐπι- 

80 τηδειότητα χαὶ χατὰ τὴν τοῦ σώματος φύσιν χαὶ χατὰ τὴν τοῦ σχήματος 
΄ > δ 4 > ~ ~ 

ὁμοιότητα. ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἢ ἔμφασις χατὰ τὴν ἀπὸ τοῦ χατόπτρου τῶν 
5 ’ 5 U4 5 ‘ ξ΄ ~ 5 ~ x ~ 

αἀχτίνων ἀνάχλασιν ἐπὶ τὸ ἐμφαινόμενον γίνεται, ὡς τοῖς πολλοῖς δοχεῖ, 40 
. » 5» nn > A A ~ \ 3 \ Ἃ > σ ~ \ 

Οὐχ ἂν ἀπὸ TAYTGS TOTOV OPWYTL TO αὐτὸ Ay ee WOTEH νὺν TO 
~ , ΄ > ΄ 5 

τῆς σελήνης πρόσωπον χαὶ ἀπὸ μεσημβρινωτάτων τόπων χαὶ ἀπὸ Bopeto- 
> \ 

τάτων χαὶ ἀπὸ ἀνατολιχῶν χαὶ δυτικῶν ὁρῶντι τὸ αὐτὸ φαίνεται. εἰ 

᾿ ἄλλων ἀεὶ περὶ 45 
Ww or 

ὑέντοι ἀπόρροιαι τῶν ὑπὸ HEN ἀναϑέουσαι ἄλλαι ἀπ 
νος pe Cee ἜΝ λαμβά ἌΣ ΕΞ τ ΝΣ ΔΜ δ τὸ στιλπνὸν τῆς σελήνης τοιαύτην λαμβανουσι σηστασιν, | ὡς χαι ἐν 2065 

τοῖς χατόπτροις εἰδώλων ἔμφασιν Dynan λέγουσί τινες, δυνατὸν ἂν 
v 

εἴη χαὶ χυλιομένης χαὶ Semen ee τὴν αὐτὴν ἔμφασιν 5 ποῖ ἀπὸ παντὸς 

30 τόπου. 
ΉΣΑΝ Bice ee ὙΠ i ce Πρὸς ΤΩΝ δ ντοὶ ΜΞ πιότῆσαι δὲ χρή, διὰ τί μὴ καὶ ἐπὶ τῆς δινήσεως ἐχρήσατο τῷ 

ἘΞ “ω > ry ΄ 

ἀπὸ τοῦ τῆς σελήνης προσώπου ὁ PENS: χαὶ γὰρ xat τὸ δινού- 5 
‘ 

a χλλοτε ΧᾺ) gé » i ἂν τ ἊΨ ΡΝ ΣΕΥ, ᾿ ae 

ξνὴν GAAOTE αλλὴν εσιν ιἰσγον οὐχ ἂν τὴν αὐτὴν SUCAGLY ξόξίχνὺξ TOU 
\e 

> > = - 
προσώπου, εἰ χατ οὐσίαν ἦν ἐν τῇ σελήνῃ τοῦ σώματος ἣ τοιαύτη δια- 

‘ 

1 λύσας Fb: δείξας A ὃ χἂν Fb: χἂν yap A 7 4] 4 Fe χύλισις εἴη Fe 
4 ἀεὶ om. Fe 7 ἐπὶ} ax Ὁ ἀξιώματι] comp. F: ἀξιώμασι A: ἀξιώμα- 

τὸς ὁ τοῦ λέγοντος ἐς οὕτως ς 8 δὴ] δεῖν Εὸ 12 ἔχει Fb: ἔχειν A: 
ἔχοντος ¢ 14 ἐχεῖνο Fb: ἐχείνῳ A 10 ϑαλάττης Fe ὀρῶν Fb: ὁρώντων A 

10. 17 δύναται F: δύνασϑαι Ab 18 tw— ἔμφασις Fb: om. A 18. 19 πρὸς τὸ 

δέχεσϑαι A: προσδέχεσϑαι F: [εἰς τὸ] προσδέχεσϑαι ς 24 μεσημβρινωτάτων Εἰ: μεσημ- 

βριωτάτων A 24, 25 βορειοτάτων F: corr. ex shes A? 25 axo Fb: 

om. A καὶ (alt.)] καὶ ἀπὸ ς 20 ἀπόρροιαι Fb: ἀπόρροια A ἄλλων F: ἀλλήλων 

Ab 28 ἐμφάσεις Fe 32 προσώπου F: προσώπῳ A(b) 34. p. 458, 1 διαφορά 

F: διαφερα A 
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Ἃ Ύ . ~ ‘ 7 

ἢ ἄρα δυνατὸν ἦν τῆς σφαίρας, ἐν 7 
, 

GOOG. 
a 7 

, 

δίνης χινουμένης xal περιαγούσης αὐτὴν dvtavicwow det 
~~ , / 

τοῦ προσώπου ϑέσεως:; 
‘* as o v ‘ ar v 

Δείξας δέ, ὅτι οὔτε χατὰ δίνησιν οὔτε 

φαίνονται χινούμενοι χίνησιν. ἐπ 5 τοὺς ἀστέρας ταύτην, ἣν , 
΄ v = sas > 5 ‘ ~_¢ , . 

ἄλλως ἀδύνατον ἣν αὐτοὺς χινεῖσϑαι, συμπεραίνεται λοιπόν, 
- >? G ~ 

ALVOLTO OL AVUTWY. 

p. 290a 29 Πρὸς τούτ οις ἄλογον 

ἠρεμν ἥσει. 

“ σ \ Ὁ. 

Δείξας. ὅτι μὴ δὶ 

χινούμενοι χίνησιν, διότι μήτε χατὰ δίνησιν αὐτὴν μήτε 
Ἁ 

v7 
08 τ ὃς 

10 

voovtat, xat ἄλλην ἐπιβολὴν πάλιν δείχνυσιν δι 
ταύτην τὴν μεταβατιχὴν χίνησιν. ὁ ὃ 

δι᾿ αὑτῶν χινούμενα τὴν τ σον ΠΝ ies. μένα 

15 προέχοντα, ὥσπερ τοὺς πόδας τὰ ζῷα" ὁ οὐρανὸς χαὶ of a 

ἔχουσι μόρια" 
ὅτι ὃ οὐρανὸς καὶ οἱ ἀστέρες οὐ ar 

ἀλλ ὃ μὲν οὐρανὸς δῆλον ὅτι οὐ 

αβαίνουσι μέν, 

ὄντα οὔτε ἀπηρτημένα οὔτε προέχοντα 
oc 
a δευτέρῳ σχήματι, 

ται μεταβατιχὴν χίνησιν, 
ΟἿ me > ΄ >. 5 ΄ 
βαίνει τόπον “ἔχ τόπου, οἱ O& ἀστέρες μετ 

ἑαυτῶν. 
Τ᾽ ΝΆ δι > \ ~ A \ Ἐπειδὴ 6& ἀπὸ τῆς πρὸς τὰ 

- > σ ἢ 

ἐποιήσατο. τρίτον δείχνυσιν, ὅτι ἄλογόν ἐστι τὴν 
> ἰ 

~ ~ , 

ποιοῦσαν τοῖς μὲν ale cto ἃ χαὶ 

χληχεν, ὄργανα 
- v ~ 

ρων ἀμελῆσαι. εἰ οὖν τοῦτο ΠΥΡΌΣ 80: vo 
~ 

οὐρανοῦ χαὶ τῶν ἀστέρων ὥσπερ ἐπίτηδες ἀφελεῖν 
aie fe ‘ oS ΄ 

wav ELTA προΐεναι, τουτέστι 

ἴστον ἀποστῆσαι 

χίνησιν, σφ ἐθῶν 6& χαὶ τὸν τοῖον ποιῆσαι χαὶ 
~ 

30 διότι πρὸς μὲν τὴν ἐν τῷ αὐτῷ κίνησιν, εἶπ᾽ tev, 

A \ ~ oa \ \ τὸ σφαιριχὸν σχῆμα οὕτω γὰρ χαὶ 

γίνεσθαι Fe 5 ἑαυτῶν] αὑτῶν αὐτοὺς Fe 6 αὐτοὺς A 

νοῖντο Fe αὐτῶν A 8 οὕτω] οὕτω μὲν ὁ Ὁ ὃ ὁ 

17 ὅτι om. 

18 οὐδ᾽ Fe 

ἀτιμωτέροις Εὖ, sed corr. 

14 αὑτῶν] αὐτῶν A: ἑαυτῶν Fe 
4 e 3 t - _ 

μεταβατιχὴν χίνησιν oc ἑαυτῶν Fe t i | 

23 τοῖς] hie rursus inc. E 

ser. E? 26 ἀφελεῖν DEFb: ἀφαιρεῖν A 27 abta Fe χινεῖσϑαι χίνησιν ADE: 

χίνησιν χινεῖσϑαι Fbe 29 xat (pr.) ADE: om. Fbe ποιῆσαι ADE: ποιεῖ Fe 

30 πρὸς μὲν A: om. DE: εἰς E*: πρὸς Fe χίνησιν Ab, ef. Arist. 2902: περιφορὰν 

ἣν (supraser. E*) ἐν ἑαυτῷ χίνησιν DEFc 91 οὕτως ς τάχιστα ADF: τὰ τά- 

χιστα Ke 

>) o> 

SLOT, οι 

σ ᾿ ~ lcd \ ΄ 

ἕως τοῦ οὕτω γὰρ μάλιστα 

χατὰ 

δυνάμει τοιοῦτος 

ασ 

χαὶ συ 

φύσιν μηδὲν 

δίως ὡς γνῴ 

τῶν 

υᾶλλον ἀληϑὲς χαὶ 

πάντα, δι 

7. 18 

22 μηδὲν] hie rursus ine. D 

0024. 99] 

ἐγ τίνεσϑαι τῆς 

χατὰ χύλισιν δυνατὸν χινεῖσῦαι 

ξαυτῶν 
ao τ nv 

OTL OUZX GAY 

a o- 

ἑαυτῶν οἱ ἀστέρες χινοῦνται ταύτην, ἣν φαίνονται 

χύλισιν χι- 

ἑαυτῶν χινεῖσϑα! 

ἔχει μόρια χαὶ 
΄ 

ea σφαιριχὰ 

μπέρασμα ἐν 
ἑαυτῶν χινοῦν- 
ἊΣ ΟἹ ὃὲ ὅλως μετα- 
ἀλλ 

> 
OD% 

ἄλλα ζῷα δωυοιότητος τὴν ἐπιγείρησιν \ cu Of ofa es ty} STLY SLOT) ιν 

μάτην 

nua ζῷα χέ- 
‘ ‘ 

x 

ταβατιχὴν χινεῖσϑαι χίνησιν. xat 

ὄντων ὄργανα πρὸς μεταβατιχὴν 

ἕχαᾳστον τῶν ἀστέρων, 

τάχιστα ἂν χινοῖτο χαὶ ὁμαλῶς | 

om. Fe 7 

. τὰ 25 

ἐνδέδεται, ἐπὶ τἀναντία τῆς 206» 
Ww 

15 

30 

“9 

40 

ἐπιτ τηὸξ ιότατόν ἐστι 45 

χι- 

12 δείκνυσι F 

ἃ om. D: 

οὐ χινοῦνται THY 

supra- 
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ε ΄ ΄ ε , \ , ΄ ~ 
6 οὐρανὸς μέτρον χινήσεως πάσης ὑπάρχων χαὶ μάλιστα χατέχοι thy 207a 

, ~ > c ~ Vv , - 

αὐτὸν τόπον τῷ pape? ἐχτὸς ἑαυτοῦ ἔχειν. τάχιστα μὲν γὰρ χινεῖται, 

διότι τῶν ἐπυπερή πετρῶν χωρίων ἐλαχίστη ἢ περιφερής, τῶν ὃὲ τῇ αὐτῇ 

δυνάμει χινουμένων ϑᾶττον χινεῖται τὸ τὴν ἐλάττονα περίμετρον διιόν" 5 
i) 5 \ SW Eee | \ ~ ~ \ aot heat} 

5 ἀλλὰ χαὶ διὰ τὸ λεῖον τῆς ἐπιφανείας χαὶ πανταχύϑεν ὅμοιον χαὶ ἰσόρροπον 
χαί, ὥς φησιν ὃ Πλάτων, “ἐπὶ σμιχροτάτου ποδὸς ἀεὶ βαῖνον εὐχινητότατόν 

΄ Μ 

τέ ἐστι τὸ σφαιριχὸν χαὶ ὁμαλὴν ἔχει τὴν χίνησιν, ἅτε μὴ χατὰ τὰς γωνίας 

ἀντιχόπτον χαὶ ἐμποδιζόμενον χαὶ ἀνωμάλως φερόμενον. τὰ γὰρ γεγωνιω- 10 
Dw ‘ 

μένα τῶν σχημάτων xal διὰ thy ἐξοχὴν τῶν γωνιῶν χαὶ διὰ THY ἀνο- 

10 μοιότητα τοῦ σχήματος ἀνώμαλον ἔχει τὴν χίνησιν χαὶ χατὰ μὲν τῆς γω- 

νίας ἐρεισϑὲν ϑᾶττον περιφέρεται, ὡς ual τὸ σφαιριχὸν ἀεὶ xa? 
΄ - \ 9\ > Q7 5 \ \ \ \ » υξίου βαῖνον, χατὰ δὲ τοῦ ἐπιπέδου βραδύτατα. ἀλλὰ χαὶ τὸν αὐτὸν ἀεὶ 15 

τόπον χατέχει τὸ σφαιριχὸν σχῆμα δινούμενον διὰ τὸ μηδεμίαν ἔχειν ἐξο- 
΄ o ~ ΩΣ v > > 

χήν, ἥτις ἐν τῇ περιφορᾷ ἄλλοτε ἄλλον ἐπιλαμβάνειν te χαὶ ἀπολείπειν 

15 τόπον ἀναγχάζεται. οὕτω μὲν οὖν τὸ σφαιριχὸν σχῆμα πρός τε τὴν ἐν 
\ 
ος ἑαυτῷ χίνησιν τὴν κατὰ ἀντιπαραχώρησιν τῶν μορίων γινομένην χαὶ πρὸς 30 

τὴν ἐν ταὐτῷ μονὴν χρησιμώτατόν ἐστι, πρὸς δὲ τὴν εἰς τὸ πρόσϑεν 
‘ ‘ ᾿ς ‘ z ‘ j 

, > Yj , ΄ ~ > ~ 

πρόοδον ἀχρηστότατον, εἴπερ ἀνόμοιόν ἐστι πάντῃ τοῖς δι’ ἑαυτῶν χινου- 
4 ‘ Ν [4 δ / a7 YW > ~ 5 , 

uévors τὴν μεταβατιχὴν xtvyowv: ἀνόμοιον δέ, εἴπερ ἐχεῖνα εὐθύγραμμα 
20 ὄντα χαὶ οὐ σφαιριχὰ προχείμεναά τινα 2 Ee Opa χαὶ ἀπηρτημένα, οἷς 25 

ὀργάνοις χρῆται πρὸς τὴν μετάβασιν, ἵνα μὴ τοῖς χυριωτάτοις αὐτῶν μο- 

ρίοις ἐφάπτηται τοῦ ὑποχειμένου, 7 δὲ σφαῖρα, εἰ μεταβαίνοι καὶ xvdtorto, 
ny ~ παντὶ dy τῷ σώματι πρὸς τὴν μετάβασιν ἐχρῆτο. εἰ οὖν πρὸς τὴν εἰς τὸ 

> , ΄ = a 

πρόσϑεν πρόοδον ἀχρηστότατόν ἐστι τὸ σφαιριχὸν σχῆμα, δῆλον, ὅτι ἣ 30 
ὃ: ΄ ΝΜ - 

95 χύλισις οὐχ ἔστιν αὐτῷ χατὰ φύσιν. 
, > ~ 5 

Ἐφιστάνει ὃὲ 6 ᾿Αλέξανδρος, πῶς λέγει τὸν ὑπ οὐρανὸν χατέχειν 
\ > \ , ‘ YW σ >) l4 σ 

τὸν αὐτὸν τόπον μὴ ὄντα ὅλως ἐν τόπῳ xat αὐτόν, χαὶ λέγει, ὅτι 
τόπον νῦν χοινότερον τὸ διάστημα χαλεῖ. ποῖον δὲ ἄρα διάστημα; εἰ 3 

μὲν yao τὸ αὐτοῦ τοῦ σώματος λέγει, καὶ τοῖς μεταβατιχοῖς ὑπάρχει 

80 τοῦτο τὸ εἶναι ἐν τῷ τοῦ οἰχείου σώματος διαστ ματι, εἰ ὃὲ διάστημα 

τὴν χώραν λέγομεν, τοῦτο νῦν συγχωροῦμεν, ὅπερ ἐν τοῖς περὶ τόπου 
2 

λόγοις ἀναιρεῖν ἐπιχειροῦμεν 

1 χινήσεως πάσης ὑπάρχων A: omnis motus existens Ὁ: ὑπάρχων πάσης χινήσεως DEFe 

χατέχοι AE: κατέχει DF 2 τῷ Fb: τὸ ADE ἔχειν Fb: ἔχον ADE 

6 Πλάτων] Politic. 270 a σμιχροτάτου comp. F: σμιχρότητα A 7 té om. Ὁ 

12 βραδύτατα] βραδύτατον EF: corr. E': βραδύτερον ὁ zat om. D: supra- 

cr. E? 13 ἔχει E: corr. E? 14 ἐπιλαμβάνειν F(b): ἀπολαμβάνειν ADE 

15 οὕτως ς 10 αὐτῷ F: ταὐτῷ be τὴν AFb: zat τὴν DE κατὰ om. A: χατ᾽ ὁ 

17 ταὐτῷ] corr. ex αὐτῷ ἘΠ: αὐτῷ F πρόσϑεν) πρόσω A 18 ἑαυτῶν A: αὐτῶν 

DE: αὑτῶν Fe 19 ἀνόμοιον DEb: ἀνομοίου A: ἀνόμοια F 21 ἵνα --- μετάβασιν (23) 

om. D αὐτῶν A: ἑαυτῶν EFe: ipsorum Ὁ 22 μεταβαίνοι] corr. ex μεταβαίνει 

E: comp. F 23 ἐχρῆτο A: ἐχρήσατο DEF 25 χύλισις] χύγλησις Ez χίνησις E* 

27 xa αὑτὸν Ab 29 ὑπάρχον A 31 τόπου A: tod πόλου DE: tod τόπου E* 

τόπους EF 
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τὸν μὲν οὐρανὸν χινεῖσϑαι τὴν ἐν αὑτῷ Rea ἤτοι τὴν 

αὐτῷ τόπῳ λέγων, ἐπ τειδὴ συνεχώρησε χατέχειν τὸν αὐτὸν τόπον, ἢ πρὸς 

ἀντιδιαστολὴν τῆς ἐν τόπῳ χινήσεως ἐπὶ τοῦ μὴ ὄντος ἐν τόπῳ εἶπε τὴν 
. 

ὃ ἐν ἑαυτῷ χίνησιν: τὰ δὲ ἄλλα οὐράνια σώματα, τουτέστι τὰ ἄστρα. 
uy προϊέναι δι’ αὑτῶν εἰς τὸ πρόσω, ὥσπερ τὰ πορευόμενα χαὶ 45 
ust >) , μ᾿ c ΄ »ν Ὁ “ ξ " 

μεταβάλλοντα τὸν τόπον: εὐλόγως ἂν Exdtepov εἴη σφαιροειδές" 207 

οἴξω γὰρ μάλιστα τὸ μὲν οὐράνιον σῶμα eau ate THY ἐν αὑτῷ χίνη- 

σιν τὴν χαὶ ὁρωμένην, τὰ δὲ ἄστρα τὸν αὐτὸν τόπον ἀεὶ χαϑέξει. 

10 [ράφεται δὲ χαὶ τὸ ΒΥ ἘΠ Too τὸ δὲ ἠρεμήσει, χαί ἐστιν 5 : 

αὕτη σαφεστέρα ἣ γραφή, εἴπερ ὃ μὲν οὐρανὸς περιφέρει τὰ ἄστρα, αὐτὰ 

ὃὲ ἐν τῷ αὐτῷ μένει τόπῳ. : 
‘ Kat ὅρα, ὅτι τὰ ἄστρα οὐχ εἶπε δεῖν ἁπλῶς μὴ χινεῖσϑαι, ἀλλὰ μὴ 

προϊέναι δι᾿ ξαυτῶν. oe χαὶ ὃ SUE ἔχει: ἐπίτηδες yap φησιν 

15 ἣ φύσις ἀφεῖλεν αὐτῶν τὰ ὄργανα, δ’ ὧν ἐνεδέχετο προϊέναι 10 

xa αὗταά. ἀμφοῖν δὲ Lome χαὶ τὸ μένειν ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ χαὶ 
τὸ χυχλιχῶς χινεῖσθαι, ἡμῶν ὃὲ ὁρώντων τοῦ μὲν οὐρανοῦ τὴν χυχλιχὴν 
χίνησιν ἀπὸ τῆς τῶν ἄστρων περιφορᾶς, τῶν δὲ ἄστρων τὴν ἐν τῷ αὐτῷ 

τύπῳ τοῦ οὐρανοῦ ΕΠ: ἑχάτερον ἀπὸ τοῦ παρ᾽ ἡμῶν ὁρωμένου ya- 15 

20 ραχτηρίσας οὕτω γὰρ ae TO μὲν χινήσεται, TO δὲ ἠρεμήσει. 

Καὶ ἐπιστῆσαι χρή, ὅτι χαὶ τοῦτο ὅλον τὸ ἐπιχείρημοαι πρὸς ἐχεῖνο 
τείνει τὸ δεῖξαι, ὅτι τὴν μεταβατιχὴν ταύτην τ τὴν φαινομένην. 

xa ἣν ἑχάστης ἡμέρας πο φαίνεται χαὶ μεσουρανοῦντα χαὶ 
᾿ 

. a7 5 4» ΄ .. 7 ~ 5 > ΄ A ~ 5 ~ 

Οοὐνοντα, OD χαῦ αὑτὰ TPOLOVT χινειται. ἀλλ ὑπὸ τοῦ οὐρᾶνου περ'!- 20 

> 

~ 

25 φέρεται ἐν τῷ αὐτῷ τοῦ οὐρανοῦ τόπῳ ἀεὶ ἠρεμοῦντα. ἐπειδὴ δὲ δια- 
φανῇ ὄντα τὰ τῶν οὐρανίων σφαιρῶν σώματα ἡμῖν οὐχ ὃ ἡρᾶται, μόνους 

\ \ 5 , l4 7C a~ σ Ψ σ >} , , 

ὃξ τοὺς ἀστέρας βλέπομεν. πόϑεν δῆλον, ὅτι ἔστιν ὅλως οὐράνια σώματα 
χαὶ μὴ xa αὑτοὺς οἱ ἀστέρες ἐν τῷ αἰϑέρι τὴν φαινομένην ταύτην χίνη- 90 

σιν χινοῦνται: πῶς δὲ τοῦτο παρῆχεν ὁ ̓Αριστοτέλης ζητεῖν ὃ ἐχ τῶν ἐναρ- 

30 γῶς φαινομένων ἀποδείξεις πανταχοῦ ποριζόμενος: 7 οὐ παρῆχεν, ἀλλ 

ἔδειξεν ἐναργῶς, ὅτε τὰ τς τῶν ἀστέρων ἐδείχνυ τὴν ἀναλογίαν ἔχον 

λέγ πρὸς τὰ μεγέϑη τῶν οὐρανίων χύχλων. ἐν οἷς περ'φέρονται, δεῖν μὲν λέγων, 80 

1 δὲ Ab: δὲ λοιπὸν DEFe δεῖ] corr. ex δὴ A? 2 αὑτῷ E?F: αὐτῷ ADE 

ὃ λέγων] comp. D: λέγει AEFbe συνεχώρη Καὶ 4 εἶπεν E: corr. E? 

5 αὑτῷ ὁ post ἄλλα ras. 5 litt. E 6 αὑτῶν] αὐτῶν A: ἑαυτῶν DEFe 

i εἴη ἑχάτερον A 8 οὕτως ς γὰρ] γὰρ ἂν Α αὑτῷ] αὐτῷ Α: ἑαυτῷ 

DEF Ὁ. τόπον ἀεὶ AF: ἀεὶ τόπον DEc: locum Ὁ 10 κινήσει] ἠρεμήσει Fe 

ἠρεμήσει] κινήσει Fe 12 μένει om. D: suprascr. E* 13 εἶπεν E δεῖν] 

evan. F: om. ὁ 15 αὐτῶν AEF: ἀμφοῖν Db 17 τὴν] thy μὲν A 20 δ᾽ ¢ 

23 φαίνονται Fe 25 τόπῳ] x epupep ρεται τόπῳ DE: corr. E? 26 τὰ] supra- 

Sense c mg. ὅτι ἔστι τὸ οὐράνιον σῶμα A 28 οἱ ἀστέρες om. E: τὰ 

ἄστρα BE? αἰϑέρει E, sed corr. 29 χινεῖται A 30 ἀποδείξεις] ἀποδείξει 

A: τὰς ἀποδείξεις DEFe 31 ὅτε] ὅτι A 32 weedy] τη 6 corr. E! δεῖ 

wiv λέγειν ec 
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΄ > ~ a \ ~ ε ~ κεῖ 
ὡς χαὶ ἐν τοῖς ἄλλοις, τὸ μεῖζον σῶμα ϑᾶττον φέρεσϑαι τὴν αὑτοῦ 207 

τὰ 
δὲ ἐν τοῖς ἄστροις χαὶ βραχύτ spa τινα μειζόνων ϑαάττονα φαί- > 

ι 
οὐ , 5 -- μ. ’ ΄σ ΄ » 

νεται μειςοναᾶς χύχλους ey τῷ ἴσῳ χρόνῳ OLAVOOVTE , ἥλων. OTL ἢ AVa- 
= ‘i 

λογία χατὰ τὰ μεγέϑη τῶν σωμάτων ἐστίν, ἐν οἷς περ nee ταῦτα GS 3d 
΄ > ΄ ~ » x 

5 ἔστι τὰ οὐράνια τὴν ἀναλογίαν tod τάχους ἔχοντα πρὸς τὸ μέγεϑος. 
σ Ὡ ἈΝ BING σ > 9.) [4 - ~ \ ΄ 

ὅλως δέ, εἰ δέδειχται, ὅτι οὐ Gt ἑαυτῶν χινοῦνται τὴν φαινομένην ταύ- b) 7] | af ᾿ Ι 
ΩΣ / 5 ? Le ~ wv ‘ 

τὴν χίνησιν ot ἀστέρες, ἀλλ ὑπὸ ΤΥ ΩΝ ἄλλων σωμάτων Teprgspo- 
μενοι, δέδεικται χαὶ ὑπὸ ᾿Αριστοτέλους τὸ εἶναι τὰς οὐρανίας σφαίρας. χαὶ 40 ' 
ἐν ἀρχῇ δὲ τῆς πραγματείας ἔδειξεν ἐχ τοῦ δύο εἶναι τὰς ἁπλᾶς γραμμὰς 

10 τὸ δύο εἶναι τὰς ἁπλᾶς χινήσεις, Ex τούτου δὲ τὸ δύο εἶναι τὰ ἁπλᾶ σώ- 

ματα τὰς ἁπλᾶς χινήσεις χινούμενα τό τε χυχλοφ φορητιχὸν χαὶ τὸ εὐϑυπο- 

ρούμενον. ἢ δὲ τῶν ἀστέρων αὕτη χίνησις τόπον ἐχ τύπου μεταβαινόν- 4 

των οὐχ ἔστι χυρίως χυχλιχή,. xdv ἐπὶ χύχλου γίνηται. ἢ γὰρ χυχλιχὴ 

χίνησις ἐν | τῷ αὐτῷ τόπῳ μένοντός ἐστι" δεῖ ἄρα εἶναι σῶμα ὁλιχώ- 208: 

15 τερον τῶν ἀπὸ τόπου εἰς τόπον περιφερομένων ἀστέρων. 
᾿ J 

Οὕτω μὲν οὖν 6 ᾿Αριστοτέλης χατὰ πολλοὺς τς ἀπέδειξε τὴν τοῦ 
-- οὐρανίου σώματος ὑπόστασιν. ἐρωτητέον δέ, τὸ μεταξὺ τῶν ἀστέρων τί ποτε 5 

ἂν εἴη; χενὸν μὲν γὰρ οὐκ ἔστι’ τοῦτο γὰρ δέδειχται μὴ ὄν. εἰ οὖν 

σῶμα, 7 τὸ ἀΐδιον τοῦτο, ὅπερ ζητοῦμεν, τὸ οὐράνιον, ἢ γινόμενόν τι χαὶ 
20 φϑειρόμενον. οἷον 6 ἀήρ. ἢ τι αἰϑερῶδες ὑπέχχαυμα. χαὶ πῶς δυνατὸν 

τῶν “AT οὐσίαν τοσοῦτον διαφερόντων τῶν τε ἀστέρων, φημί, ἀιδίων Gy- 

τῶν χαὶ τοῦ μεταξὺ σώματος, te εἴη γενητὸν xat φϑαρτόν, τὸν αὐτὸν 10 

εἶναι χατὰ φύσιν τόπον: πῶς δὲ ἔχει λόγον τῶν μὲν γενητῶν χαὶ φϑαρ- 

τῶν σωμάτων τὰς ὁδλότητας συνεχεῖς εἶναι χαὶ ἡνωμένας, τὸ GE ἀίδιον 

τῷ 
x σῶμα διαχεχριμένον εἶναι χαὶ διεσι τον uy, ay σωματιχὴν μίαν ὁλό- 15 

τητα: ἀπὸ δὲ τῶν υἱα. δειχνυμένων τὸ εἶναι τὸ οὐράνιον σῶμα 

πο τ διὰ τῆς τῶν ἐχλειπτιχῶν συνδέσμων χινήσεως τοῦ τε ἡλίου 

χαὶ τῆς σελήνης. ἐπὶ λοξῶν γὰρ πρὸς ἀλλήλους χύχλων χινουμένων τῶν 

600 φωστήρων at χατὰ διάμετρον τῶν χύχλων συμβολαὶ οἱ ἐχλειπτιχοὶ 20 

80 σύνδεσμοί εἰσι" χαὶ γὰρ ἜΤ, μὲν τοῖν φωτοῖν ἐν τῇ αὐτῇ συμβολῇ γε- 

νομένων ἡλίου γίνεται ἔχλειψις. ἐσθ ete τον ὃὲ ἄλληλα ἐπὶ τῶν συμ- 
, 

βολῶν ἢ σελήνη ἐχλείπει. ἐπεὶ οὖν at συμβολαὶ χινούμεναι φαίνονται 

1 αὐτοῦ ADE 2 βραχυτέραν A 4 ta om. Fe περιφέρεται c 6 εἴ 

ἐπεὶ Fe χινεῖται A 6. 7 ταύτην τὴν φαινομένην A 7. 8 περιφερομένου A 

8 οὐρανίους E 9 γραμμὰς om. E: χινήσεις EK? 10 τὸ (pr.) DE: τῶ A: τὸ 

zat EB τὰς ---σώματα (11) om. DE 1 τὰς] ta τὰς Fe χυχλοφορικὸν D 

13 χἂν --- κίνησις (14) DEFb: om. A; fort. del. Bere 14 εἶναι Ab: εἶναι τοιοῦτον 

DE: τοιοῦτον εἶναι Fe 15 ἄστρων Fe 16 οὕτως ὁ 11 δέ] τε A 19 7 

τὸ] corr. ex 7 τὸ E?: ἤτοι Ac γενόμενόν c 20 6 om. A αἰϑερῶδές τι 

Fe 21 τῶν zat” οὐσίαν] τῇ οὐσίᾳ Fe τῶν (alt.) om. E τε del. EB? post 

ἀστέρων add. te E* 22 tov om. DE 23 τόπον] τόπων DE: corr. E? 

25 διεσπασμένον AFb: διεσπαρμένον DEe 28 χύχλω! A κινουμένων — χύχλων (29) 

bis Ὁ 29 τῶν] τῶν δύο DE 90. 91 γινομένων Fe 
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7 , ΄ ~ in , ’ ia 

ἡμαλῶς, διόπερ ob χατὰ thy αὐτὸν det τόπον αἱ ἐχλείψεις γίνονται, 6 δὲ 208a 
vs fn ~ ~ ~ ~ a7 bl 

ἥλιος δέδειχται χατὰ τοῦ αὐτοῦ χύχλου tod διὰ μέσων τῶν ζῳδίων ἀεὶ 26 
, > Φ , ~ . ¢ ~ ~ 

χινούμενος. ἐὰν ἢ σελήνη λοζῶς πρὸς αὐτὸν χινουμένη Gr ἑαυτῆς χινεῖται 

ταύτην τὴν χίνησιν ἄλλοτε χατ᾽ ἄλλο σημεῖον τῷ ἡλιαχῷ χύχλῳ συμβαλ- 
> >) ’ 5 , 

5 λουσα, οὐχέτι χατὰ χύχλον χινηϑήσεται, ἀλλ᾿ ἕλιχα γράψει: ὅπερ ἐστὶν 
ἄτοπον, εἴ γε χρὴ τῆς πέμπτης οὐσίας ὄντα ἁπλῆν χαὶ κυχλιχὴν ἔχειν 80 
ΩΝ ΄ Vv Ἂν ΄ δὰ ~ , ’ ca 4 ‘ , % 

τὴν χίνησιν" ἔστιν οὖν ὁ λοξὸς τῆς σελήνης χύχλος, οὗ χατὰ τὴν χίνησιν 
ς » ἃ ΄ ΄ a. Ω᾽ «Ἐς » v v ~ οἱ σύνδεσμοι petaBatvovat’ χύχλος δὲ xa? αὑτὸν οὔτε ἔστιν οὔτε χινεῖται. 

bs ? >] ΄ Μ - - » 5 

ahh ἐν σφαίρᾳ τὸ εἶναι ἔχων τῇ σφαίρᾳ συγχινεῖται: ἔστιν ἄρα χαὶ σελη- 
ς ~ 10 νιαχὸς χαὶ ἡλιαχὸς οὐρανός, ef δὲ οὗτοι, χαὶ of τῶν ἄλλων ἄστρων πε- 35 

PLSATLROL. 

᾿Αλλὰ τοῦτο μὲν χαὶ δι’ ἄλλων ἀποδείξεων πιϑανωτέρων ἴσως τις 
ἀποδείξειε. τοσοῦτον δὲ προσϑετέον τοῖς εἰρημένοις, ὅτι ἢ μὲν ἀπλανὴς 

χαλουμένη σφαῖρα, εἴπερ ὄντως ἀπλανὴς εἴη χαὶ μὴ δέχεται τις ἐπ’ αὐτῆς 40 
15 τὴν Ἱππάρχου χαὶ Πτολεμαίου τήρησιν, ὡς δι᾿ ἑχατὸν ἐτῶν μίαν μοῖραν 

χαὶ αὐτῆς ἀνάπαλιν χινουμένης, μίαν ἂν χινοῖτο χίνησιν χαὶ ταύτην ἁπλῆν, 
οἱ δὲ ἐν αὐτῇ ἀστέρες δύο τήν τε ἑαυτῶν δίνησιν χαὶ τὴν τοῦ παντός, of 

δὲ πλανώμενοι τρεῖς τήν τε οἰχείαν χαὶ τὴν τῶν περιεχουσῶν αὐτοὺς 45 
Ἁ σφαιρῶν χαὶ τὴν τοῦ παντός. 

7" > c ΄ “-“ 90 Ἐπειδὴ δὲ χαὶ ὃ ἡμέτερος χαϑηγεμὼν ᾿Αμμώνιος ἐμοῦ παρόντος ἐν 
τῇ ᾿Αλεξα ΕΣ ov 

oO [0] band τηρήσας διὰ τοῦ στερεοῦ ἀστρολάβου τὸν ᾿Αρχτοῦρον 308» 
ηὗρε πρὸς τὴν χατὰ [Πτολεμαῖον ἐποχὴν αὐτοῦ τοσοῦτον ἐπιχινηϑέντα, 

ὅσον ἐχρῆν χατὰ ἑχατὸν ἔτη μίαν μοῖραν ἀντιχινούμενον, ἀληϑέστερον 
ἴσως ἂν εἴη λέγειν, ὅτι ἢ μὲν ἄναστρος σφαῖρα ἢ πάσας περιέχουσα, 

25 ἧς οὔπω γνῶσις ἦν, ὡς ἔοιχεν, ἐν τοῖς χατὰ ᾿Αριστοτέλην χρόνοις, μίαν ὅ 

χαὶ ἁπλῆν τὴν ἀπ’ ἀνατολῆς χινουμένην χίνησιν τὰς ἄλλας πάσας ταύτην 

συμπεριάγει, ἣ δὲ ἀπλανὴς παρ ἡμῶν λεγομένη δύο χινεῖται χινήσεις τήν 

τε ἀπ᾿ ἀνατολῶν τοῦ παντὸς οὖσαν χαὶ τὴν ἀπὸ δύσεως οἰχείαν, of δὲ 

ἐν αὐτῇ ἀστέρες ταύτας τε τ 

t ἐφεξ t ἐφεξῆς σφαῖραι χαὶ ὁ 

\ Q7 ἢ \ 5 ld a7 ΄ , ἃς δύο χαὶ τὴν οἰχείαν δίνησιν, ὁμοίως δὲ 10 
- ~ 5 > \ ΄ 

80 χαὶ α ἐν αὐταῖς ἀστέρες αἱ μὲν δύο τὰς αὐτᾶς, 

ai δὲ τρεῖς τὰς αὐτὰς χινοῦνται χινήσεις. 

1 τῶν αὐτῶν DE ἀεὶ om. EFe τόπων DE at Ὁ: om. A: ἀεὶ ai E: γι 

νόμεναι at Fe γίνονται] φαίνονται Fe 3 ἐὰν δὲ Fe χινεῖται AEF: χινῆται 

De 4. 5 συμβάλλουσα] συλλαμβάνουσα DE: corr. E? ὃ ἕλιχα γράψει) 

év|xa////tpaber A 6 ef ye] εἴπερ DE ἔχειν DFb: ἔχει AE 7 οὖν ὁ] 

ἄρα 6 F: ἄρα ὁ ὃ τῆς ὁ οὗ] ὃς A 8 petaBatvoust] seq. ras. 1 litt. E 

κατ᾽ αὐτὸν D, sed. corr. 9 ἀλλ᾽ --- συγχινεῖται] in ras. D! 10 ef] corr. ex οἱ E? 

ἀστέρων D 12 πειϑανωτέρων E 14 εἴη] ἐστι c τις) τῆς A 1 “Ἱππάρ- 

you F: “ἱππαρχίαν A: “Ἱππάρχου te DE τήρησιν] v. Ptolem. Σύντ. VII 2 ἐτῶν 

om. A μοῖραν om. Fe 16 χινεῖτο E: corr. E? 17 αὐτῷ Ὁ 21 ἀστρολάβου 

DF: ἀστραλάβου AE 22 εὗρε DFe I]toAcpatov DE ἐπιχινηϑέντος A 

23 ἔτη] corr. ex ἔτι E? μοῖραν om. ὁ 24 ἴσως ἂν] ἂν ἴσως D: ἂν E 26 ἀνα- 

τολῶν Fe ταύτην ΔΕ: ταύτῃ DFe: ἑαυτῇ E°: om. b 21 συμπεριάγει DED: περιάγει 

AFe 28 οἱ --- οἰκείαν (29) om. E 29 χίνησιν Fe 31 αἱ] ot Ὁ post 

χινοῦνται ras. 7 litt. ἃ 
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Eaojpavtéov δὲ καί, ὅτι τοῦ ᾿Αριστοτέλους εἰπόντος ἄλογον εἶναι τὸ 208» 

hy φύσιν τῶν μὲν ζῴων φροντίσαι, τῶν δὲ ͵ ΄ ν» 
: οὕτω τιμίων ὑπερι- Ib ad 

~ 5) " > ~ \ ἮΝ Ya Ἢ 
stv, ὃ ᾿Αλέξανδρος ζῷα τὰ ἐν γενέσει κληϑῆναί φησι, διότι ἴδιον μὲν 

΄ > > a v ee NY -“ 

Moy τὸ αἰσϑητιχόν ἐστιν, ἐν δὲ τοῖς ϑείοις οὐχ ἔστιν ἢ δύναμις αὕτη 
ae ! ~ σ SV ce 2 as ΜΝ Ona 2a) μ᾿ »-»" ae v = Ν ἢ ~ 

ὃ τῆς ψυχῆς, ὠσπερ OLOE ἢ ὕρεπτιχὴ:. ὥστε οὐ GY GWA SLY ὠντὰ ἐμνυχα. 
" ΄ > > ΄ > ΄ - 

εἰ μὴ ὁμώνυμα. ϑαυμαστὸν μήν. εἰ αἰσϑητόν ἐστι χαὶ ἁπτὸν τὸ ϑεῖον, 90 
> \ ΄ δι (( \ ὯΝ, 5 Ψ > ee Fos ” , . 

αὐτὸς λέγει, alatytrxdv δὲ οὐχ ἔστιν. ἄρα ὡς χρεῖττον ὃν σώματι τὸ 
- ΄ 

ς 

uy αἰσϑάνεσϑαι; καίτοι τοῦτο τοῖς ἐσχάτοις χαὶ ἀτιμοτάτοις τοῖς ἀψύχοις 
=) 

τῶν σωμάτων Dudas ει. μήποτε οὖν τὰς μὲν ἐνύλους αἰσϑήσεις χαὶ μά- 

10 Avista παϑητιχκὰς ἀφαιρετέον ὄσφρησιν χαὶ γεῦσιν, τὰς δὲ ἄλλας ἀχριβεστά- 30 
: : ; 

τας δοτέον: ἁπτόμενα 1p ἀλλήλων οὐχ ἀναισϑήτως ἅπτεται, χαὶ πάντα 
ἐφορῶσι χαὶ πάντα ἀχούουσιν. 

Φ ἘΣ Ν SX pe ΕΞ σ \ = ΄ A oni ἣ 6 p. 290012 Φανερὸν δὲ éx τούτων, ὅτι xal τὸ φάναι γίνεσϑαι 30 

φερομένων ἁρμονίαν ἕως τοῦ χαὶ τοῖς ἀνϑρώποις τὸ αὐτὸ συῳ- 

15 βαίνειν. 

ξὶ 
΄ > 5 teats \ ΄ > ΄ 

Τὸ μὲν use χείμενόν ἐστιν ἐλέγξαι τοὺς λέγοντας ex τῆς χινήσεως 

ῦτ τῶν ἀστέρων ψόφον γίνεσϑαι χαὶ τοῦτον ἐναρμόνιον. ἔστι δὲ χαὶ xa @- 

~ \ 

αὑτὸ μὲν οἰχεῖον τὸ πρόβλημα τοῖς περὶ τῆς χινήσεως τῶν ἀστέρων λό- 
yous, ἐξ ἀχολουϑίας δὲ ἀνασχευαστιχὸν χαὶ τοῦ wees oe ἐλεγχϑέντος λό- 

20 You τοῦ λέγοντος χινεῖσθϑαι de’ ἑαυτῶν τοὺς ἀστέρας. εἰ γὰρ χινουμένους 40 
led >) ~ > ~. > / σ ~ ἌΝ σ ἣΝ 

οὕτως ἀναγχαῖον ἣν ψοφεῖν, δειχϑείη δέ, ὅτι wH ψοφοῦσι, δῆλον, ὅτι οὐδὲ 

χινοῦνται ταύτην τὴν χίνησιν. χαὶ ἔστι μὲν ὃ λόγος τῶν [[υϑαγορείων 
Te Ἁ 4 5 , = aw | , wv ~ ~ rd 7 1 ’ 

οὗτοι γὰρ χαὶ αἰσϑάνεσϑαι τὸν Eton ἔλεγον τοῦ ἐναρμονίου ψόφου 
5 

τοῦ γινομένου Ex τῆς τῶν οὐρανίων σωμάτων χινήσεως. παραστὰς δὲ 45 

τῷ 
γι 

~ ~ , > / ~ - , 

πρῶτον τῷ λόγῳ πιϑανῶς ὁ ̓Αριστοτέλης οὕτως ἐλέγχειν πειρᾶται αὐτόν: 
os Ne Ξ ares = Bare are ὃ liven Ne iN pet: > ae 2()9: ὕπο ϑέμενοι γάρ, φησίν, ἐχεῖνοι γίνεσϑαι ψόφον ἀπὸ τῆς τῶν οὐρανίων 209a 

΄ ΄ , ΄ ~ ) ¢ ~ 

σωμάτων χινήσεως χαὶ πιστωσάμενοι THY ὑπόϑεσιν gx τοῦ χαὶ Tap ἡμῖν 
x ’ ’ , 

χινουμένων σωμάτων γίνεσϑαι ψόφον μήτε τὸ μέγεϑος ἴσον ἐχόντων ἐχείνοις 

2 οὕτως ς ὃ τὰ ἐν γενέσει ζῷα EFe φησι] mut. in φησιν ἘΠ: φησι E? 

4 τῶν ζῴων Fe 5 ὄντα ἔμψυχα DEb: τὰ ὄντα A: ἔμψυχα ὄντα Fe 0 ὁμώνυμα 

b: “καὶ ὁμώνυμα A: ὁμωνύμως DEFe phy scripsi: μέν Ab: δέ DEFe ἐστι 

Ab: μέν ἐστι DEFe τὸ ϑεῖον χαὶ ἁπτόν c 7 σώματι Eb: σώματος ADFc 

τὸ] τῷ Fe 8 ἀτιμοτέροις A, sed corr. τοῖς] xai Fe 10. 11 ἀχριβεστέρας ec 

11 ἅπτονται c 12 ἀκούουσιν DEFe: v eras. E: ἀχούουσι A 13 δ᾽ DEe φάναι] φαί- 

νεσϑαι A γίγνεσθαι Ec 14 ἕως tod A: hic non modo, ut solet, in E exscripta 

omnia verba Aristotelis, sed etiam in D, qui alibi fere cum AF consentit ταὐτὸ 

DEe: αὐτὸ F 17 χαὶ (pr.)] 7 A 18 τῆς om. Fe ἀστέρων] seq. ras. 4 
litt. E 19 ἐξ dxodovdias] ἐξαχολουϑεῖ A 21 ἦν om. Fe 22 Πυϑαγορίων A 

23 χαὶ om. Fe ἀναρμονίου A 25 Ἀριστοτέλης) “Ap- in ras. D! πειρᾶται 

αὐτόν A: nilitur ipsum arguere b: αὐτὸν πειρᾶται DEFec 27 post zat (alt.) ins. 

τῶν EK? 28 ἐχείνοις Εἰ: comp. ambig. D: ἐκείνων ΑΕ": ἐχεῖνον E 
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μήτε τοιούτῳ τάχει φερημένων᾽ πολλῷ οὖν μᾶλλον ἡλίου zal σελή- 3091 

νης χαὶ τῶν ἄλλων ἄστρων ἐν τοσούτῳ πλήθει χαὶ μεγέϑει χαὶ τς 6 

φορᾶς τοιούτῳ χινουμένων. ὡς ἐν τέτρασι χαὶ εἴχοσιν ὥραις τὸ τηλιχοῦτον 
᾿ ‘ ͵ ἰ the 

τοῦ οὐρανοῦ περιιέναι διάστημα. ἀδύνατον μὴ γίνεσϑαι d 690% ἀυ. ἡ - (see) | 7 } 
, -“ > ~ 

5 YAvov τῖνα TO μέγε Doss οὕτως οὖν πιϑανῶς τὸ γίνεσϑαι ψόφον ὑποϑέ- 10 
Ἁ 

μενοι χαὶ τὰς ἀπόστάσεις αὐτῶν τὰς πρὸς τὴν γῆν ἐν ἁρμονιχοῖς οὔσας 
Nop ΄ > > ~ B) ΄ " ζ΄ ΄ 

λόγοις χαταλαβόντες εἶτα ἐχ τῶν ἀποστάσεων τὰ τό ΘΟ ΛΟ ΠΕ ἘΣ 

Me ν τῷ αὐτῷ λύγῳ τῶν ἀποστάσεων ὄντα" μείζονα γὰρ del τὰ περιέχοντα τῶν 

τος ΤΡ ΤΟ χαὶ τοσούτῳ υξίζονα, ὅσῳ Th «ησιαίτερον ἣ πορρώτ Ἔρὴν περιέχει" 15 

10 εἶτα χαὶ τὰς ταχύτητας τῶν χινήσεων ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ τῶν μεγεϑῶν εὑρόν- 

ες, διότι τὸ μεῖζον σῶμα ϑᾶττον φέρεται τῇ αὑτοῦ φοράν, ὡς αὐτὸς 

εἶπε, χαὶ τοσούτῳ ϑᾶττον, ὅσῳ xal μεῖζόν ἐστιν, ἐπειδὴ αἱ μὲν ταχύ- 
ξητέ c τ hAen i of 3 Ayre gr 2 ητέί- 2%) adda ποιοῦσι τοὺς ψόφους, αἱ 6& βραδύτεραι βαρυτέ- 2 ς 

ἐ͵ ς ~ > ΄ ΄ In iS 
ξύτησι χαὶ βαρύτησίν εἰσιν of τῶν ἐναρμονίων λόγοι, εἰχότως 
~ 3 

Ms > τ a (=) vay 15 τούτους ἐν ταῖς ἀποστάσεσιν εὑρηχότες χαὶ διὰ τὰς ἀποστάσεις 
μεγέϑεσιν ἀνάλογον ἔχουσι ταῖς ἀποστάσεσι χαὶ διὰ τὰ μεγέϑη ἐν ταῖς 

ταχύτησι χαὶ Ἐς τῆς αὐτῆς ἀναλογίας φυλαττομένης ἐναρμόνιον 5 
΄ ΄ ᾿ > = 

γίνεσϑαί φασι τὴν φωνὴν ἤτοι τὸν ψόφον φερομένων χύχλῳ τῶν 
5 \ oO go ~ ΄ 

ἀστέρων. χαὶ ὅρα, ὅτι τῶν ἀποστάσεων χαὶ τῶν μεγεϑῶν ἡλίου χαὶ 

20 σελήνης χαὶ τῶν ἐν τούτοις λόγω γεωμετριχοαῖς ἀποδείξεσι χαταληφϑέντων. 

περὶ μεγεϑῶν χαὶ ἀποστημάτων ἀστρονομιχοῖς ϑεωρήμασιν 30 
Air TL aN ~ oa > ΄ ~ > ΄ ~ ers ¢ , 

χαὶ ETL τῶν ἄλλων ἀστέρων τῶν Se τοῦ ἡλίου οἱ λόγοι 

τῶν ἀποστηυάτων χαὶ τῶν μεγεϑῶν ὑπ᾽ αὐτῶν ἔτυ) (ον χατειληυμένοι 
ik ΠῚ 

μέχρι νῦν τοῖς ἄλλοις ἀγνοούμενοι, ὑπο τοῖς μὲν ἀποστήμασι τὰ μεγέϑη, μξεχ ay ] » iI Ἰξύη; 
- 

25 τοῖς δὲ μεγέϑεσιν αἱ ταχύτητες . οὐρα: ες iy oo ἀνάλογον 35 

αἀχολουϑοῦσι χαὶ ταύταις at τς: χαὶ βαρύτητες τῶν ψόφων, ἀνάγχη 
2>/ \ πάντως ἐναρμόνιον εἶναι τὴν ἀπήχησιν. ἐπειδὴ ὃὲ ἄλογον ἐδόχει τὸ Wy 

Guvaxovety ἡμᾶς τῆς φωνῆς, λύουσι τὴν Seen ταύτην ex TOD 
4 ΄ ~ 9 \ id ΄ A ~ v \ ‘ 

γινομένοις ἡμῖν εὐθὺς ὑπάρχειν τὸν ψόφον συνεχῆ ὄντα χαὶ μὴ 40 

30 διαλείποντα: διά τε γὰρ τὴν συνήϑειαν xal συντροφίαν οὐχ αἰσϑανόμεϑα 

αὐτοῦ χαὶ διὰ τὴν συνέχειαν: φωνὴ γὰρ χαὶ σιγὴ τῇ πρὸς ἄλληλα παρα- 
᾿ . 

Ἰέσει διαγινώσχονται μάλιστα, ὥσπερ χαὶ χίνησις χαὶ ἠρεμία χαὶ λευχὸν -- 

\ χαὶ Εν: χαὶ τῷ ἄλλα ἀντιχείμενα- οὐχ αἰσϑανόμεϑα οὖν διὰ τὸ μὴ διά- 45 
΄ δηλον εἶναι τὸν ψόφον πρὸς ἐναντίαν σιγὴν παραβαλλόμενον, ὥστε, 

2 χαὶ τάχει] τάχει D 3 χινουμένων Ab: φερομένων DEFec ὥστε ¢ 5 πειϑανῶς 

I, sed corr. 7 χαταλαβόντες Ab: κχαταβαλόντες DEFc 9 ὅσῳ DE: ὅσον AF 

10. 11 εὑρῶντες EK, sed. corr. 11 αὐτοῦ ADEF 12 εἴπεν E: corr. E? 
15. 14 βαρυτέρους Eb: corr. ex βραδυτέρους A*: βραδυτέρους CDF 14 ἐναρμονίων] ἐν 

ἁρμονίᾳ EF 15 τούτοις D 16 ὑποστάσεσι Ab ἐν ταῖς DEF: ἐν C: ἐπὶ 

τοῖς A 11 ἀναλόγως Τὶ 20 χαταλειφϑέντων A, sed corr. 22 οἱ λόγοι om. D 

25 τῶν] corr. ex τῶσ E? 26 ψόφον A 27 πάντῃ πάντως Ὁ ἐπειδὴ} -ἢ ὁ 

corr. E 30 thy συντροφίαν D 33 ἄλλα A: ἄλλα τὰ DEFe aistavoueva 

A, sed corr. d4 ὥστε] -te e corr. E! 
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χαϑαάπερ τοὺς χαλχοτύπους ὁ χτύπος οὐχ ἐπιστρέφει διὰ τὴν συνήϑειαν 309 

οὐδὲ ἐν διαφορᾷ τινὶ δοχοῦσιν εἶναι χαταχτυπούμενοι. οὕτω χαὶ ἔτι μᾶλ- 
hov ἡμῖν διὰ τὴν συνέχειαν ἀναίσϑητος ὃ ψόφος ἐχεῖνος γίνεται. ταῦτα 

τοίνυν. ἅτε ὄντα πιϑανά. χομψῶς εἰρῆσϑαί φησι, τουτέστιν εὐπρεπῶς, 5 

5 χαὶ περιττῶς δέ, τουτέστιν εὑρετιχῶς χαὶ ἐπινενοημένως. 

ν. 290030 Ταῦτα δή, χαϑάπερ εἴρηται πρότερον ἕως τοῦ ὅτι 
4: Φ-υ » ~ ~ υὲν οὖν σφαιροειδῇ τὰ ἄστρα, καὶ ὅτι οὐ χινεῖται δι’ αὑτῶν, 

la 

εἴρηται. 

Πιϑανῶς ἐχϑέμενος τὸν λόγον πρότερον μὲν χομψῶς εἰρῇσϑαι χαὶ 
10 περιττῶς εἶπε, νῦν δὲ ἐμμελῶς χαὶ μουσιχῶς, οἰχείοις τούτοις ὀνόμασι 1 

χρησάμενος εἰρωνιχῶς, χαὶ λοιπὸν ὑπαντᾷ πρὸς αὐτὸν τοῖς μὲν ἄλλοις 

συγχωρῶν πᾶσι τοῖς χατὰ τὴν ἀναλογίαν ὡς τῷ ὄντι μουσιχῶς εἰρημένοις" 

ἀνάγχη γὰρ ἀνάλογον ἔχειν τοῖς ἀποστήμασι τὰ μεγέϑη χαὶ τοῖς μεγέϑεσι 

τὰ τάχη τῶν χινήσεων χαὶ τούτοις, εἰ nal? αὑτὰ γίνοιτο, τὰς ὀξύτητας χαὶ 20 

15 βαρύτητας τῶν ψόφων. αἰτιᾶται δὲ τὴν ἐξ ἀρχῆς ὑπόϑεσιν τὴν λέγουσαν 

ψόφον ἀμήχανόν τινα τὸ μέγεϑος ἀπὸ τῆς ἐχείνων χινήσεως γίνεσϑαι" 

ἀδύνατον γὰρ τοῦτο. φησίν, οὐ μόνον, ὅτι ἄτοπόν ἐστι τὸ τηλιχούτου ψόφου 
γινομένου μηδὲν ἀχούειν, περὶ οὗ, τουτέστι τοῦ μηϑὲν ἀχούειν. λύειν Ὁ 
ἐπιχειροῦσι τὴν αἰτίαν δεικνύντες, ὅτι οὐχ ἔστιν αἰτία ἀτοπίας τὸ 

20 μηϑὲν ἀχούειν: ἔστι γάρ τι ἄλλο τοῦ μηϑὲν ἀχούειν αἴτιον τὸ σύνηϑες" qa 

οὐ μέντοι λύουσιν: ἔδει γάρ, εἰ διὰ συνήϑειαν μὴ αἰσϑανόμεϑα τῶν τηλι- 
’ , ἊΝ ~ > f > , +>. \ ec 

χούτων ψόφων, μηδὲ τῶν ἐλαττόνων ἀντιλαμβάνεσϑαι: οὐδὲ γὰρ ὃ χαλχο- 30 

τύπος ἐμπίδος πετομένης ἀχούει: χαὶ μέντοι τὰ διὰ συνήϑειαν ἀναίσϑητα 

ἐφιστανόντων ἡμῶν αἰσϑητὰ γίνεται: οὐ μόνον οὖν διὰ ταῦτα ἀδύνατόν 

25 φησι τὸ On ἐχείνων εἰρημένον, ἀλλὰ χαὶ τὸ νομίζειν μόνα τὰ αἰσϑανόμενα 

πάσχειν ὑπὸ τῶν ψόφων ἀχούοντα αὐτῶν: διὰ τοῦτο γὰρ τοῦ μὴ ἀχούειν 35 
2 wv 

αἰτίαν εἰπόντες ἐχφεύγειν τὸ ἄτοπον ὑπολαμβάνουσιν. 26 
δι > ~ σ 

Et OF ἔἕννοξιν. OTL 

> 

ot ὑπερβάλλοντες ψόφοι διαχναίουσι xat τῶν ἀψύχων χαὶ μὴ 

80 διίστησι λίϑους πολλάχ'ς χαὶ τὰ χαρτερώτατα τῶν σωμάτων. εἰ 

οὖν βροντῆς μιᾶς ψόφος τηλιχαῦτα ὃρᾷ, τοσούτων ἄρα χινουμένων χαὶ 40 

1 χαϑάπε A: corr. A? χτύπος om. E: ψόφος E? τὴν om. D 2 οὕτως Fe 
4 ἅτε Ab: οὕτως DEF 6 ἕως τοῦ] hic quoque omnia verba Aristotelis hab. D 

7 ὅτι--- εἴρηται (8) om. E τἄστρα Cc αὐτῶν ADEF 9 χομψῶς Ab: χομψῶς 

αὐτὸν DEFe 11 χρώμενος Fe 12 thy A: om. DEFe 14 τάχη] corr. ex 

τείχη 15 γένοιτο ὃ 14, 15 τὰ τῆς ὀξύτητος καὶ βαρύτητος Fe 10 τὴν λέ- 

yousay ὑπόϑεσιν E 17. 18 ψόφου γινομένου Ab: γινομένου ψόφου DEFe 

18 μηδὲν AF: μηϑὲν DE μιηϑὲν] μηδὲν Fe 20, μηδὲν (pr.) Fe μηδὲν (alt.) ¢ 

21 γὰρ] δὲ A 23 ἐμπί A: δος add. A? τὰ om. D: suprascr. E* 25 αἰ- 

σϑόμενα DE: corr. E? 30 διίστησι --- ψόφος (31)] bis E: corr. E* 31 post ψόφος 

del. διίστησι Atttoug D! τοσοῦτον E: corr. ΕΣ" 31. p. 466,1 καὶ τηλικούτων 

om. D 

Comment. Arist. VII Simpl. de Caelo. 30 
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τηλιχούτων σωμάτων τῶν ἀστέρων τοῦ ψόφου διιόντος εἰς τὰ τῇδε πρὸς 3209» 
ἀναλογίαν τοῦ χινουμένου μεγέϑους πολλαπλάσιον χαὶ τῆς μεγίστης βροντῆς 

΄ ΄ > ~ ᾿ - ᾿Ν- “ > 
Logon μέγεϑος ἀναγχαῖον ἀφιχνεῖσθϑαι δεῦρο, χἄν μὴ ἀχούωμεν, ὥς φασι, 

διὰ συντροφίαν: ὥστε χαὶ τὴν omy τῆς βίας αὐτοῦ ἀμήχανον εἶναι, ὡς 45 

5 πάντα ἂν διαφϑεῖραι τὰ τῇδε. ἀλλ᾽ εὐ]χλόγως, φησίν, οὔτε ἀχούομεν 210. 
~ 

οὔτε πάσχοντα φαίνεται τὰ τῇδε σώματα βίαιον οὐϑὲν πάϑος 
\ ὃ ΣΟΥ ἢ ΘΑ ΣΙ ΕΝ ἘΝ ee a Me ΝΣ ΠΗ ἢ διὰ τὸ μὴ ψοφεῖν. εἰ γὰρ σου χαὶ ἀχοῦξιν ἣν ἀνά ἵχη χαὶ διαφϑεί- ῖ 

ρεσϑαι τὰ τῇδε, εἰ OF μηδὲν τούτων Tena δῆλον, ὅτι οὐ oper ἐχεῖνα. ὅ 

τὸ δὲ αἴτιον, φησί, τοῦ μὴ Ψοφεῖν τὰ ἄστρα χινούμενα δῆλον γενόμενον 
Co 4 ΄ ~ , 

10 dua χαὶ μαρτύριον τῶν εἰρημένων ἡμῖν λόγων ἐστίν, ὥς εἰσιν 
Ἁ σ ΕῚ - Ω᾽ ς \ 4 ‘ . 

OTL οὐ XLVELTAL χαῦ αὑτὰ τὰ αστρα" το {Zp 

τ 

ἀληϑεῖς. ἐλέγομεν δέ. 
> Qs oe A ΄ ΄ \ \ ~ \ 7 fe ΄ 

ἀπορηϑέν, διὰ τί οὐκ ἀχούομεν, χαὶ τὸ ποιῆσαν τοὺς ΠΠυϑαγορείους 

φάναι γίνεσϑαι συμφωνίας τῶν ἐν ae χινουμένων ἡμῖν ἐστι 10 

τεχμήριον τοῦ μὴ χαϑ' αὑτὰ χινεῖσϑαι τὰ ἄστρα. εἰ γὰρ χινεῖται μέν, 

15 χαὶ τοῦτο τοὺς [Πυϑαγορείους ἐποίησε συμφωνίας φάναι τῶν χινουμένων, 
\ > , ὌΝ ! ΄ a~ σ > Ω᾽ uA Pa Ἢ σ x \ uy ἀχούομεν δὲ ψόφου, δῆλον. ὅτι οὐ xa? αὑτὰ χινεῖται. ὅσα μὲν yap 

-_ 

~ \ ~ = 

χα αὑτὰ φέρεται, ποιεῖ ψόφον πλήττοντα, ὅσα δὲ χατὰ συμβεβηχὸς τῷ 15 
~ ν᾿ x‘ f = / 4 > - 4 \ 

ἐν τῷ φερομένῳ εἶναι ἢ μέρη τοῦ fag oe, χαϑάπερ ἐν τῷ πλοίῳ τὰ 
~ ~ ~ ~ Io 

μόρια, ταῦτα οὐχ οἷόν τε ψοφεῖν, xdv ψοφῇ τὸ πλοῖον δι᾿ ὕδατος ἱσταμένου 
δ , / ΄ > >) Jar > eee A ~ D4 \ ΄ ~ 

20 ἢ ἀντιχινουμένου χινούμενον. GAN οὐδὲ αὐτὸ τὸ πλοῖον, εἰ χατὰ ῥοῦν 
~ ΄ , , ΄ ~ o 

φέροιτο, ψοφεῖ. ὡς γὰρ μόριόν πως χαὶ ὡς ἐν ἀγγείῳ γίνεται τῷ ὕδατι 20 

τοῦ ποταμοῦ ἢ ναῦς. λέγει δὲ χαὶ ἐν τῇ Φυσιχῇ ἀχροάσει, ὅτι ὡς μὲν 

ἐν τύπῳ ἣ ναῦς ἐν τῷ τοῦ ὅλου ποταμοῦ τόπῳ ἐστί: χαὶ γὰρ τῶν ἐν 
» , κι a \ “ > , 2 ΄ ΄ >. > > ΄ ~ ~ 

ἀγϊείῳ τόπος οὗτος, ὃς χαὶ τοῦ ἀγγείου ἐστίν. ὡς δὲ ἐν ἀγγείῳ τῷ τοῦ 
, 

R 25 ποταμοῦ ὕδατι. ἐναργῶς δὲ χαὶ χαριέντως τὴν. ἀπορίαν cic τὰ μέρη τοῦ 

πλοίου χαὶ τὸ πλοῖον μεταγαγὼν ἐπήγαγε τὸ δὲ ἐν uy φερομένῳ φερό- 

μενον ποιεῖ Ψόφον, ὡς ἣ ναῦς διὰ τοῦ ἑστηχότος ὕδατος ἢ τὸ OL ἀέρος 
c ΄ > s ~ σ 

ἑστηχότος φερόμενον: τὸ δὲ συνημμένον τῷ φερομένῳ, ὅπερ συνεχὲς 

χαλεῖ, οἷον ὃ ἱστὸς ἐν τῇ νηὶ ἣ τὸ ὕδωρ ἐν τῷ χεράμῳ ἢ τὸ πλοῖον ἐν 30 

80 τῷ ῥέοντι ποταμῷ. χαὶ μὴ χαϑ' αὑτὸ πλῆττον ἀδύνατον ψοφεῖν. ὥστε 
ἐνταῦϑα, φησί, λεχτέον χατὰ τὸν δεύτερον τῶν ὑποϑετιχῶν τὸν διὰ 

τριῶν χαλούμενον τρόπον, ὡς, εἴπερ ἐφέροντο τὰ σώματα τῶν ἀστέ- 
ρων εἴτε ἐν ἀέρος πλήϑει χεχυμένῳ μέχρι τῶν ἀνωτάτω εἴτε 35 

πυρός" τοῦτο γὰρ μᾶλλον ἀχολουϑότερον δοχεῖ διὰ τὸ ἐπιπολάζειν τῷ 

Ι ἀστέρων Ab: ἀστεριῶν χαὶ D: ἀστέρων zat EFe ὃ ἀχούσωμεν Α 5 τὰ τῇδε 

DEb: τὰ τῇδε σώματα AFe οὔτ᾽ ¢ 6 τῇδε om. c οὐδὲν ο 7 el 

ACFb: ef μὲν DE 12 Πυϑαγορείου A 18 φερομένῳ] φαινομένῳ A μέρος Fe 

φερομένου] φαινομένου A πλοίῳ] corr. ex πλείω E? 19 μόρια αὐτοῦ Fe 

ἀνϑισταμένου Fe 20 ἀντιχειμένου A ἀλλ᾽ om. Fe 21 dyxelp E: corr. E? 

22 Φυσιχῇ] A 4. 212416 sq. 23 ἐστίν E, v eras. 24 ἀγχείῳ E ὃς] ὡς A 
ἀγκείου E: corr. E* ἀγχείῳ E: corr. E? 25 ἀπόρειαν ἘΣ, sed corr. 26 ἐπήγα- 

γεν E: corr. E? δ᾽ ὁ 28 ἑστηχότως A: corr. A?* 30 ὥστ᾽ ὁ 91 τὸν 
(pr.) CDEF: τὸ A τὸν (alt.)] corr. ex τῶν E?: om. C 32 ἐφέρετο ὁ 

90 εἴτε (pr.)] ὥστε E: εἴτ᾽ ς 34 τῷ CDEF: τῷ ἐν Ab 
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ἀέρι τὸ πῦρ' ἀναγχαῖον ποιεῖν ὑπερφυᾷ τῷ μεγέϑει τὸν ψόφον. 310. αξρ ρ ἵ Ε cp¢ ) SY SUE 4] ψόφον. © 

ἢ 

? δὲ γένοιτο ὃ ψόφος, ἀναγχαῖον δεῦρο ἀφιχνεῖσϑαι αὐτὸν χαὶ διαχναίειν 
χὰ τῇδε. εἰ οὖν μὴ φαίνεται συμβαῖνον τὸ ἐξ ἀνάγχης ἂν ἀχολουϑῆσον τῷ 40 

χινεῖσϑαι τοὺς ἀστέρας xual? ἑαυτοὺς τὸ δεῦρό τε ἀφιχνεῖσθαι τὸν τύφου χαὶ 
ΤΩ ΑΝ ton ‘ ~o ΠΩΣ σ ! ἊΝ DI ν \ σ q? 5 διαχναίειν τὰ τῇδε, δῆλον, ὅτι ψεῦδος ἂν εἴη τὸ ἡγούμενον: ὥστε οὐχ ἂν χαὺ 

αὑτοὺς ot ἀστέρες ς χινοῖντο οὔτε xa ὁρμὴν olxetav, ὡς τὰ ἔμψυχα, οὔτε βίᾳ 

Breen ὗπό τινος 7 ὠϑούμενα 7 ἑλχόμενα. τοῦτο 62, φησί, γέγονεν 45 

ὥσπερ τὸ μέλλον προνοούσης χαὶ προαναλογισαμένης τῆς φύσεως, 
oO ~ , ~ 

ὅτι μὴ τοῦτον | τὸν τρόπον χινουμένων τῶν ἀστέρων, ὥσπερ νῦν χι- 910» 

10 vodvta ἐν τοῖς οὐρανίοις σώμασι συγκινούμενοι, ἀλλὰ xa? αὑτοὺς χινουμέ- 

νων, οὐδὲν ἂν ἦν τῶν περὶ τὸν δεῦρο τόπον ὁμοίως ἔχον, ὡς νῦν 

ἔχει, πάντων ὑπὸ τοῦ ψόφου χαὶ τοῦ τ τι τῆς χινήσεως διαφϑαρέντων. ὅ 
\~ CA) S ~ 

Καλῶς δὲ ἐν τούτοις ὃ ME ie ἐφιστάνει, ὅτι τὸ νῦν εἰρημένον 

δειχτιχόν ἐστι τοῦ εὐλόγως μηδὲ τὰς σφαίρας αὐτὰς ΡΟΝ ἦχον ποιεῖν" 

15 οὐδὲν γὰρ διαιροῦσι σῶμα τῇ χινήσει μένον αὐτό, Of οὗ xtvettar οὐδὲ 
vy ~ ~ ~ ~ ε ~ ε γὰρ ἔστι τι σῶμα τοιοῦτον ἐχεῖ: GAN αὐταὶ χινοῦνται ἐν ἑαυταῖς, ὡς 10 

~ ΄ | Cc ΄ 

πολλαχοῦ ὃ ᾿Αριστοτέλης εἶπεν, ἁπτόμεναι ἀλλήλων χατὰ τὴν ἐπιφάνειαν 
wy l4 ~ ~ 

υἱηδενὸς μεσιτεύοντος ἄλλου σώματος οὐχ ἔχοντος τοῦ σώματος αὐτῶν 
») ’, ™~ ᾿ς ’΄ , μ σ IF l4 >I ΤᾺ at > 4 \ 

ἀντιτυπίαν ἢ τραχύτητά τινα 7 ὅλως ἐξοχήν. δεύτερον GE ἐφιστάνει χαὶ 
, ~ σ 5 ~ > ζ΄“. 7 δου >) ¢ >] ΓΦ 3. 

20 τούτῳ χαλῶς, ὅτι ἐχ τῶν ἐνθάδε λεγομένων δῆλός ἐστιν 6 ᾿Αριστοτέλης 10 

πρόνοιαν ἐναργῶς χαὶ τῶν ἐνταῦϑα ἡγούμενος" τὴν γὰρ φύσιν φησὶ προ- 

> 

νοουμένην τῶν ΤῊΣ ποιεῖσϑαι τὰς σφαίρας χινουμένας, ἀλλ᾿ οὐ τὰ ἄστρα" 

τὸ γὰρ ποιοῦν αἴτιον τοῦτο χαὶ προνοεῖ. ato δέ, ὅτι φύσιν νῦν τὸν ϑεὸν 

χαλεῖ ὃ pe ear) ἧς ἣ γὰρ χυρίως παρ αὐτοῦ λεγομένη τος ἢ ἀρχὴ 30 

τῷ or 

r » , ~ +5 

χινήσεως χαὶ ἠρεμίας, ἐν ᾧ ἔστιν, οὐ μόνον προνοεῖν οὐχ ἰσχύει, ἀλλ᾽ 

οὐδὲ νοεῖν 7 γινώσχειν ὅλως πέφυχεν οὐδὲ αἰσϑάνεσϑαι ἐν τοῖς ἀναισϑήτοις 

σώμασι πρώτως ἐμπεφυχυῖα. 
1. - We TEIN NCD > (tees ΄ ~ > 
Egetijs 68 ὁ ᾿Αλέξανδρος χαὶ dr οἰχείου ἐπιχειρήματος πειρᾶται detx- 

νύναι προσεχέστερον, ὅτι οὐ χινεῖται τὰ ἄστρα xa αὑτὰ τῶν σφαιρῶν 35 
> 

ι 80 μενουσῶν. εἰ γὰρ χινεῖται, φησίν, οὕτως, ἤτοι ἐν τῷ Bader τῶν σφαιρῶν 
Μ ~ Ἃ > ~ Sie. ~ md! a) ν ~ ~ 

ὄντα χινεῖται ἢ ἐν τῇ eens ἀλλ᾽ εἰ ἐν τῷ Bader, 7% Gt αὐτοῦ τοῦ 

οὐρανίου σώματος χινεῖται διαιροῦντα τὸ ἐπιπροσϑοῦν αὐτοῦ 7 Gt ἄλλου 

1 ἀέρει E, sed corr. 2 γίνοιτο DFe 3 εἰ--- τῇδε (5) EF: om. ADb: ha- 

buit C ἀνάγκης) mut. in ἀνάγγης E? ἀχολουϑῆσον CE: ἀχολουϑήσῃ Fe 

τῷ CF: to E 4 ἑαυτοὺς CF: αὑτοὺς E 5 διαχνέειν E: corr. ἘΠ 

6 ἑαυτοὺς Fe 10 ἐν om. Fe 11 ante οὐϑὲν del. χαὶ E* obdéyv ¢ 

τῶν δεῦρο τόπων DE ἔχων E: corr. E* 12 τῶν ῥοίζων DE 15 χινοῦν- 

ται Ὁ 16 αὐταὶ Fb: αὗται ADE 17 πολλαχῇ Fe 19 ἀντιτυπίας Fe 

20 τοῦτο D δηλόν A 23 ποιεῖν e corr. D! δέ om. Fe 24 αὐτοῦ Ab: 
τ 

αὐτῶν DEF: αὐτῷ ἘΦ 25 ἔστιν, οὐ] ἔστι χαὶ Ὁ 27 πρώτως] πρῶ A: 

primum Ὁ 28 οἰχείων ἐπιχειρημάτων Fe 29 οὐ] supraser. D? 31 αὐτοῦ) 

corr. ex ἑαυτοῦ E? o2 διαιροῦντος Fe ἐπιπροσϑοῦν) -od- e corr. D! 

αὐτοῦ scripsi: αὐτῷ ADEFc: om. b 

30* 
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γενητοῦ τινος σώματος ὄντος ἐχεῖ 7 διὰ χενοῦ tod ἐνυπάρχοντος. ἀλλὰ 210d 

χενὸν μὲν οὔτε ἀλλαχοῦ οὔτε πολλῷ μᾶλλον ἐν τῷ οὐρανῷ δυνατὸν εἶναι" 30 

ἀλλ οὐδὲ ἄλλο τι σῶμα φϑαρτόν ἐστιν ἐν τῷ ϑείῳ χαὶ ἀιδίῳ σώματι" 
παρὰ φύσιν γὰρ ἂν ety: εἰ οὖν δ αὐτοῦ τοῦ οὐρανίου σώματος χινεῖται 

5 τέμνον αὐτό, τὸ δὲ μετὰ τὴν τομὴν συγχεῖται πάλιν, παϑητόν τε ἂν εἴη τὸ a 

σῶμα διαιρούμενον χαὶ μέντοι χαὶ ὑγρόν: αὕτη γὰρ ὑγροῦ φύσις. εἰ οὖν 

τὸ ὑγρὸν ξηρῷ ἐναντίον, ἢ δὲ αὐτὴ ὕλη τῶν ἐναντίων, δυνήσεται αὐτὴ χαὶ 

τὸ ξηρὸν δέξασϑαι: εἰ G2 τοῦτο, οὐχ ἀΐδιον οὐδὲ ἄφϑαρτον τῇ αὑτοῦ 40 
φύσει τὸ οὐράνιον σῶμα. εἰ ὃὲ ἐπιχείμενα ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ τῶν οἰχείων 

10 σφαιρῶν χαὶ ἐξέχοντα χινεῖται, τῶν παραχειμένων τὸ ἐπιπροσϑοῦν ἀεὶ 
-- Ἃ ~ 5 ΄ ~ ~ - ΄ 

διαιρεῖ 7 φϑαρτόν τι σῶμα ἣ οὐράνιον ἣ διὰ χενοῦ χωρεῖ. χαὶ πάλιν οἵ 
> > \ , ΄ Ω 7“ > \ A wv > > ~ > v A 

αὐτοὶ λόγοι ρηϑήσονται" εἰ δὲ εἴη ἄλλο τι ἐχεῖ σῶμα, οὐχ ἔσται σφαιρι- 45 
\ Vv cp [ ae | \ Ω ὦ ~ In7/ ΄ ἥν ας v ΕῚ 5 id 

χὸν ETL χαῦ αὑτὸ τὸ ϑεῖον σῶμα οὐδέ, ὡς αὐτὸς ἔφη, πρὸς ἀχρίβειαν 

ἔντορνον. 
15 Δῆλον δέ ἐστιν, ὅτι χαὶ τὰ ὑπὸ | τοῦ ᾿Αλεξάνδρου λεγόμενα πρὸς 9114 

᾿ , > a! cov ¢ \ ἈΞ ΤΗ͂Ν ‘ a) ( x c τ 

τοὺς λέγοντας αὐτὰ καϑ' αὑτὰ τὰ ἄστρα μεταβατιχὰ χινεῖσϑαι τὴν ὑπάντησιν 

ποιεῖται, χαὶ οὐδὲν τῶν [ἰλάτωνος ἐνοχλοῦσι λόγων τῶν λεγόντων χαὶ τοὺς 
ἀστέρας ὁμοίως ταῖς ὅλαις σφαίραις περὶ τὰ ξαυτῶν χέντρα χυχλιχῶς 5 

΄ v ~ ~ ~ ΄ 

περιφέρεσϑαι: οὔτε γὰρ μετὰ τῶν σφαιρῶν χαὶ ἐν ταῖς σφαίραις περιφε- 

ἥμενοι Ψψοφήσουσιν οὔτε ἐν ξαυτοῖς χινούμενοι ὥσπερ αἵ σφαῖραι: οὐδὲ 
‘ τ νη; ‘ τ 

ς ~ ~ > ¢ 9 ΄ ». 

γὰρ αἱ σφαῖραι ψοφοῦσι xat αὐτούς. οἱ δὲ [ΙΠυϑαγόρειοι ἐναρμόνιον ἦχον 

ἀπὸ τῆς τῶν οὐρανίων σωμάτων χινήσεως ἔλεγον ἀποτελεῖσϑαι χαὶ ἐχ τῆς 10 
~ b] , ~ ) ΄ 

τῶν ἀποστημάτων αὐτῶν ἀναλογίας pet ἐπιστήμης συνελογίζοντο, εἴπερ οὐ 

υόνον Ηλίου χαὶ Σελήνης χαὶ ᾿Αφροδίτης xat‘Eppod, ἀλλὰ χαὶ τῶν ἄλλων ϊ ἰ ἰ ἰ ? 
> , ΄ - > ΄ ΄ ? ~ ΄ 

ἀστέρων οἱ λόγοι τῶν ἀποστημάτων on αὐτῶν χατελήφϑησαν. τῷ σι 

Ἢ μέντοι τοῦ μὴ ἀχούειν ἡμᾶς ἀποδοϑεῖσα αἰτία ἣ διὰ συντροφίαν 1 

χαὶ συνήϑειαν λέγουσα ϑαυμάζω εἰ τοῖς Πυϑαγορείοις ἐπιπρέπει τὸν Πυϑα- 

γύραν ἱστοροῦσιν ἀχοῦσαί ποτε τῆς τοιαύτης ἁρμονίας: χαίτοι χαὶ ἐχείνῳ 

σύντροφος ἦν, ὥσπερ τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις. μήποτε οὖν χατὰ τὴν τῶν 

1 ἐνυπάρχοντος Ab: ἐχεῖ ὑπάρχοντος DFc, e corr. E 2 δυνατὸν εἶναι ἐν τῷ οὐ- 

pay A 4 yap om. A 5 ποϑητόν D 6 σῶμα Ab: ϑεῖον σῶμα DEFe 

7 τὸ ὑγρὸν AFb: τῷ ὑγρῷ DE ξηρᾷ A*b: ξηρὸν ADE: τῷ ξηρῷ Fe ἡ] mut. 

in ci A αὐτὴ (pr.)] αὕτη A αὐτὴ (alt.) Ab: ἡ αὐτὴ DEFc; fort. αὕτη 

8 τοῦτο] τὸ A αὐτοῦ AD 10 χαὶ] supraser. 1)} ἐξέχονται Ὁ ἀεὶ] ἣ 

det A: 7 ἀεὶ F 11 7 (tert.)) zat A 12 ἄλλο tt Ab: τι ἄλλο DFc et corr. ex τι 

ἄλλω FE ἔσται] corr. ex ἔστε EK? 15 tod Ἀλεξάνδρου Ab: tod Ἀριστοτέλους χαὶ τὰ 

ὑπὸ τοῦ Ἀλεξάνδρου D et omisso ta EFc 16 μεταβατιχὰ Ab: μεταβατιχῶς DEFe 

17 οὐδὲν] neque b τῶν AE: tov DE*Fbe λόγων τῶν λεγόντων A: λόγον τὸν 

λέγοντα DEFbe 18 ὅλαις Ab, e corr. F: ἄλλαις DEc 19 οὔτε] od Fe 

21 Ψοφοῦσι] κινοῦσι A zat αὐτοὺς DEF: zat? αὑτοὺς AE*b οἱ — ἀποτελεῖ- 

σαι (22)] bis E lemmate interposito: corr. E2 ἦχον] corr. ex εἶχον A 24 ἄλλων] 

ἄλ extr. pag. A 25 ὑπ᾽) ἀπ᾿ A 27 λέγουσα DEb: λέγω A: om. Fe 
YVavpdlw εἰ] corr. ex ϑαυμάζων E* ἐπιπρέπει A et -t- e corr. E: ἐπιτρέπει D, comp. 

F: ἐπιτρέποιτο E*: concederetur Ὁ 28 ἀχούσας A 



SIMPLICII IN L. DE CAELO II 9 [Arist. p. 290630] 469 

ἀνδρῶν φιλοσοφίαν λυτέον τὴν ἔνστασιν λέγοντα, ὅτι οὐ πάντα ἀλλήλοις 3211 

ἐστὶ σύμμετρα, οὐδὲ πᾶν παντί ἐστιν αἰσϑητὸν « οὐδὲ map ἡμῖν: δηλοῦσι δὲ 51 
οἱ χύνες ἀν γον νόμενοι τῶν ζῴων πόρρωϑεν, ὧν οἱ ἀνϑρωποι οὐχ ὑσφραί- 

νονται. πόσῳ δὴ μᾶλλον ae τῶν τοσοῦτον τῇ φύσει διεστηχύτων, ὅσον 
- a \ » ¢ ~ 9 ~ \ \ > ΄ > ΄ 425 Q\ 

5 τὰ ἄφϑαρτα τῶν φϑαρτῶν χαὶ τὰ οὐράνια τῶν ἐπιγείων, ἀπήσες ε 
- ΄ ΄ Ὕ - 4 

ὅτι ὃ τῶν ϑείων σωμάτων ἦχος ταῖς ἐπιχήροις ἀχοαῖς οὐχ ἔστιν ἀχουστός. 
S rw \ ~ ΝᾺ > ~ 

εἰ δέ τις χαὶ τοῦτο τὸ σῶμα τὸ ἐπίχηρον ἐξηρτημένος τὸ αὐτοειδὲς αὐτοῦ 
- v “~ioa 

χαὶ οὐράνιον ὄχημα χαὶ τὰς ἐν αὐτῷ δσυησεῖς χεχαϑαρμένας σχοίη 7 δὲ 
? > ΄ SI ΄ \ > 

εὐμοιρίαν 7 oe εὐζωίαν ἢ πρὸς τούτοις διὰ ἱερατιχὴν τελεσιουργίαν, οὗτος 30 
ἮΝ - a , > ~ ~ va " > 

10 ἂν ἴδοι τὰ τοῖς ἄλλοις ἀόρατα χαὶ ἀχούσοι τῶν τοῖς ἄλλοις py ἀχουομένων, 
σ . c { ΄ c 4 { ΄ ay \ 37% ΄ Ἢ > 

oreo ὃ [Πυϑαγόρας ἱστόρηται. ϑείων ὃὲ χαὶ ἀύλων σωμάτων χαν εἰ 
v v > , , 555 - 

γίνηταί τις ψόφος, οὔτε πληχτιχὸς οὔτε ἀποχναίων γίνεται, ἀλλὰ τῶν γενε- 
~ Ἢ Ἂ Ἁ INI ’ > 

σιουργῶν ἤχων διεγείρει tas δυνάμεις καὶ τὰς ἐνεργείας χαὶ τὴν σύστοιχον 3s 

αἴσϑησιν τελειοῖ: χαὶ ἀναλογίαν μὲν ἔχει τινὰ πρὸς τὸν ψόφον τὸν συνε- 

15 δρεύοντα τῇ χινήσει τῶν ἐπι τικήρων σωμάτων, aes ὃξ, tis dott “τῆς 
» Ἷ Cc ~ ge | ‘ 

ἐχείνων χινήσεως ἀπαϑὴς τοῦ ψόφου παρ ἡμῖν γινομένου διὰ τὴν ἠχητιχὴν 

τοῦ ἀέρος φύσιν: εἰ οὖν ἐχεῖ ἀὴρ παϑητιχὸς οὐχ ἔστι, δῆλον, ὅτι οὐδὲ 40 
1 , Da] »ν > ? Vv { , o / € ~ ΄ ΄ 

ψόφος ἂν εἴη. ἀλλ᾽ ἔοιχεν ὃ [Πυϑαγόρας οὕτω λέγεσϑαι τῆς ἁρμονίας 

ἐχείνης ἀχούειν, ὡς εἰ χαὶ τοὺς ἐν τοῖς ἀριϑμοῖς ἁρμονιχοὺς λόγους ἐννοῶν 

20 χαὶ τὸ ἐν αὐτοῖς ἀχουστὸν ἀχούειν ἔλεγε τῆς ἁρμονίας. 

᾿Απορήσοι δὲ ἄν τις εἰχότως, διὰ τί αὐτὰ μὲν τὰ ἄστρα ταῖς δρατιχαῖς 45 
> ny ~ ~ 3 ~ ΄ ~ > 

ἡμῶν αἰσϑήσεσιν ὁρᾶται, 6 δὲ ἦχος αὐτῶν ταῖς ἀχοαῖς ἡμῶν pti ἀχούεται. 

a μεγέϑη 521» 
5. ὦ v \ ΄ v \ c ΄ ΄ 55} JAN 

αὐτῶν οὔτε τὰ σχήματα οὔτε τὰ ὑπεραίροντα Lan, ἀλλ᾽ οὐδὲ τὴν χί- 

‘ wv >) ΄ ~ Ny 

χαὶ ῥητέον, ὅτι οὐδὲ τὰ | dotpa αὐτὰ ὁρῶμεν" οὐδὲ γὰρ τὰ 

/ 5 > 

25 vas, δὲ ἣν 6 ψόφος, ἀλλ᾽ οἷον esha τινα αὐτῶν ὁρῶμεν τοιαύτην, 
οἷον χαὶ τὸ τοῦ ἡλίου περὶ γῆν φῶς, οὐχ αὐτὸς G ἥλιος ὁρᾶται. τάχα δὲ ὃ 

> x” v C \ ‘ x yv - sans ΄ \ : 
οὐχ ἂν εἴη ϑαυμαστὸν τὴν μὲν ὀπτιχὴν αἴσϑησιν ἅτε ἀυλοτέραν χαὶ xat - μ ΠῚ i | ' 
> ~ ΄ » ‘ , \ “Ἂν ἘΞ για ε , 

ἐνέργειαν μᾶλλον ἱσταμένην ἥπερ χατὰ πάϑος xal πολὺ τῶν ἄλλων ὑπερέ- I=) 

~ Vv 4 ~ ’ by, ~ . Vs 

χουσαν τῆς αἴγλης xat ἐχλάμψεως τῶν οὐρανίων ἀξιοῦσϑαι, tas ὃὲ ἀλλας (η΄ 

Fai) 20) 3h Nu Pe eee ΣΕΥ ie > oe 
30 αἰσϑήσεις μηδὲ πρὸς ταύτας ἐπιτηδείως ἔχειν. 

᾿Αλλὰ τούτων μὲν χαὶ τῶν τοιούτων εἴ τις ἄλλας πιϑανωτέρας αἰτίας 10 
. ὃ > . sf , Vv > ? 5 > x ~ ‘ 

ἀποδιδοίη, φίλος wy, GAN οὐχ ἐχϑρὸς χρατεῖ. χρὴ ὃ τ μηδὲ ἐχεῖνο παρα- 

2 παντὸς A οὐδὲ (alt.)] corr. ex οὐ E? 4 τοσοῦτον A*b: comp. Εἰ: τοσούτων AE: 

τοσούτῳ D τῇ] τῶν A ὅσῳ Fe 7 ἐξηρτημένος] mut. in ἐξηρτημένον E* 

αὐτοειδὲς seripsi: autotdeale Ὁ: αὐγοειδὲς ADEFe ἑαυτοῦ Ὁ 8 ἐν αὐτῷ] ξ αὐτῷ 

E: ἑαυτῷ E*, sed rursus corr. ἔσχοι A 9 εὐμοιρίαν)] εὐνουρίαν E: εὐχληρίαν 

E? 10 ἀχούσαι e μὴ om. A 12 γένηται Ὁ τῶν Α: τῶν τε 

DEFe 19 διαγείρει A 18 οὕτως ¢ 19 ἀχούειν ἐχείνης Fe 

εἰ om. Fbe ἐννυῶν A 21 ἀπορήσοι DEF: ἀπορήσῃ A: ἀπορήσαι c 23 ῥη- 

téov Ab: ῥητέον ἴσως DEFe τὰ ἄστρα αὐτὰ] mut. in thy dotpwv? Ε΄ οὐδὲ --- 

ὑπεραίροντα (24)] mg. E* οὐδὲ] οὔτε E γὰρ om. A 24 ὑπερέχοντα Ε΄ 

λ ι 
χάλη A 25 τοιαύτην] -ν 6 corr. ΕΞ 26 τὸ τοῦ scripsi: τὸ A: τοῦ DEFe 

27 ἅτε] οὔτε A 29 ἐλλάμψεως A 32 χρατεῖ] -et e corr, D! 
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δραμεῖν, πῶς at βρονταὶ τοὺς λίϑους χαὶ τὰ χαρτερώτατα τῶν σωμάτων 211ν 
ὃν ΄ ᾿Ν ~ ΄ ΄ - - ~ { διω,μ > , 

διαρρηγνύουσι. διχῶς τοίνυν γινομένης τῆς βροντῆς 7 χατὰ ῥῆξιν ἀϑρόαν 
~ ~ ε ΄ - , ~ κ- 

παχυτέρων νεφῶν ἣ χατὰ συγχρουσμόν. xa! ἑχάτερον τῶν τρόπων πνεῦμα 15 
βιαίως ἀπ᾽ ἐχείνων ἐχδίδοται τῶν νεφῶν" τοῦτο οὖν μετὰ ῥοίζου χαὶ βίας 

5 φερόμενον διίστησι τὰ προσπίπτοντα. ὅσην δὲ δύναμιν ἔχει τὰ πνεύματα 
βιαίως χινούμενα, χαὶ οἱ ἄνεμοι δηλοῦσι χαὶ οἵ σεισμοὶ χαὶ αἱ τῆς ϑαλάσσης 
ἀμπώτεις τε χαὶ ἐπιχλύσεις. 90 

τι ~ , a x δι ΄ "A Ἧς ‘ i ‘ ~ wv ef) Z σ Συμπεραινόμενος δὲ ὃ ᾿Αριστοτέλης τὰ περὶ τῶν ἄστρων εἰρημένα, ὅτι 
τε σφαιροειδῆ, φησίν, εἴρηται" τοῦτο δὲ χαὶ wet ὀλίγον ἀχριβέστερον 

10 ἀποδείξει. χαὶ ὅτι οὐ χινεῖται δι᾿ ἑαυτῶν, τὴν υξταβατιχὴν δηλονότι 
ee χίνησιν τὴν ὁρωμένην, Ἐπ ἧς ἀποδειχνὺς διετέλεσε. χαὶ ΠΝ 

τεῦϑεν, ὅτι χαὶ τὸ μὴ ey χαὶ ὡς xa? αὑτὸ τοῖς προχειμένοις οἰχεῖον 30 

παρχὺν ἀπέδειξε χαὶ τον ὡς χαὶ ἐχ τούτου τὸ μὴ χινεῖσϑα; συλλογι- 
Boao: δὲ αὐτῷ πρὸς τὸ ἀπὸ τοῦ τ Ogee τὸ μὴ χινεῖσϑαι 

15 τ ἢ [πὶ τοὺς Πυϑαγορείοῦς: ὥς φησιν, 7 οὐχ οἶδα τίνας: οὐ γὰρ 
σαφῶς τοῦτο περὶ τῶν [[υϑαγορείων λέγει" δοχεῖν ἀναγχαῖον εἶναι τηλι- 30 

oN Cc my oO. ἢ = [0] < ° “ν “ 

χούτων σωμάτων φερομένων γίνεσϑαι ψόφον: εἰ οὖν χινούμενα ἀνάγχη 
ψοφεῖν, ἐὰν μὴ ψοφῇ, οὐδὲ χινεῖται. δῆλον δέ, ὅτι ὡς ἐχείνοις ἀχόλουϑον 

ἐπῆχται τοῦτο τοῖς λέγουσι χινούμενα αὐτὰ ψοφεῖν: εἰ μέντοι μήτε μετα- 

20 βατιχήν τις αὐτὰ χίνησιν λέγοι χινεῖσϑαι μήτε διὰ σωμάτων ψοφητιχῶν, 35 
οὐχέτι ἀληϑὲς εἰπεῖν, εἰ μὴ ψοφεῖ, μηδὲ χινεῖσθαι: χαὶ γὰρ τὰς σφαίρας 

6 ᾿Αριστοτέλης χινεῖσϑαι λέγων οὐ φησὶ ὑπ οὐδὲ τὸ μὴ ψοφεῖν αὐτὰς 
TEXUAPLOV τοῦ μὴ χινεῖσϑαι ποιεῖται διὰ “τὸ ἐν αὑταῖς ἀλλὰ wh δι᾿ ἄλλου 

σώματος μεταβατιχῶς χινεῖσϑαι. χαὶ οἱ ἀστέρες τοίνυν, εἰ ἐν αὑτοῖς ὁμοίως 40 

25 ταῖς σφαίραις χινοῖντο, οὐχ ἀναγκάζονται ψοφεῖν οὐδέ, εἰ μὴ ψοφοῦσιν, ἤδη 
διὰ τοῦτο οὐδὲ χινοῦνται. 

δὲ σ > p. 291229 Ilept δὲ τῆς τάξεως αὐτῶν ἕως τοῦ] ὥσπερ χαὶ δειχνύ- 213. 
ουσιν ot μαϑηματιχοί. 

Τῷ περὶ τῶν οὐρανίων λέγοντι ἀναγχαῖον ἣν χαὶ περὶ τῆς χατὰ τὴν 

80 ϑέσιν τάξεως τῶν τε σφαιρῶν χαὶ τῶν ἀστέρων εἰπεῖν, τὸς μὲν πρότερα 5 
χαὶ τῇ ἀπλανεῖ προσεχέστερα, τίνα δὲ ὕστερα χαὶ περιγειότερα, χαὶ ἔτι 

μέντοι πῶς ἔχει πρὸς ἄλληλα τοῖς ἀποστήμασι τοῖς ὡς πρὸς τὴν γῆν παρα- 

2 γενομένης ὁ 4 οὖν] μὲν οὖν Fe 7 ἀμπώτεις τε] ἀμπότητες A 8 δὲ 

om. E 9 te om. ὁ σφαιροειδῆ} -ἢ e corr. E 10 ἑαυτῶν A: αὐτῶν DE: 

αὑτῶν ἘΞ 11 χίνησιν om. DE διετέλεσεν E: corr. E* 12 μὴ] μηδὲ E 

προχειμένοις Ab: προειρημένοις DEFe 10 ΠΙυϑαγορίων A δοχεῖν Ab: comp. D: 

δοκεῖ EF 19 λέγουσιν Ὁ κινούμενα om. D 20 τις om. Fe 21 ψοφῇ A 

22 λέγει A 23 αὑταῖς E*: αὐταῖς ADE: ἑαυταῖς Fe 24 αὑτοῖς) αὐτοῖς A: éav- 

tots DEFe 25 χινοῖν E: corr. E? οὐδὲ A: οὔτε DEF 27 ἕως τοῦ] 

omnia verba Arist. hab. Ὁ ὥσπερ] χτλ. om. E 30 τάξεως] τάξεως αὐτῶν Ewe 

τοῦ A e lin. 27 petita 90. τε] supraser. D! πρώτερα A: corr. A® 91 xat 

(pr.) om. DE 
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βαλλομένοις, ἐξ ὧν χαὶ of τῶν μεγεϑῶν λόγοι χαταλαμβάνονται. ταῦτα 2120 

οὖν, φησίν, Ex τῶν περὶ ἀστρολογίαν ϑεωρείσϑω:- χαὶ γὰρ ἐχεῖ περὶ 10 

τῆς τάξεως τῶν πλανωμένων χαὶ περὶ μεγεϑῶν χαὶ ἀποστημάτων ἀποδέ- 

δειχται ᾿Αναξιμανδρου πρώτου τὸν περὶ μεγεϑῶν χαὶ ἀποστημάτων λόγον 
5 εὑρηχότος, ὡς Εὔδημος totopet τὴν τῆς ϑέσεως τάξιν εἰς τοὺς ΠΠυϑαγορξίους 
πρώτους ἀναφέρων. τὰ δὲ μεγέϑη χαὶ τὰ ἀποστήματα “ ΠΠλίου χαὶ Σελήνης 15 

μέχρι νῦν ἔγνωσται ἀπὸ τῶν ἐχλξύμθῶν τὴν ἀφορμὴν τῆς χαταλήψεως 
λαβόντα, καὶ εἰκὸς ἦν ταῦτα. χαὶ τὸν ᾿Αναξίμανδρον εὑρηχέναι, χαὶ ‘Mpwod 
δὲ χαὶ ᾿Αφροδίτης ἀπὸ τῆς πρὸς τούτους μεταπαραβολῆς, ὦνπερ τὰ μεγέϑη 

10 χαὶ τὰ ἀποστήματα ὑπὸ τῶν μετὰ ᾿Αριστοτέλην πλέον ἠχριβώϑη χαὶ 20 

τελεώτατά γε ὑπὸ τῶν περὶ Ἵππαρχον χαὶ ᾿Αρίσταρχον χαὶ [Πτολεμαῖον. 
χατὰ δὲ τὴν τῶν ἀποστημάτων, φησίν, ἀναλογίαν ETE yivecton τὰς 

χιγήσεις διὰ τὸ ϑᾶττον μὲν χινεῖσϑαι τὰ περιγειότερα, ὥσπερ τὴν Σελήνην, 

βραδύτερον δὲ τὰ πορρωτέρω χατὰ τὴν ἀναλογίαν τῶν ἀποστημάτων. τοῦτο 2% 
15 τοίνυν οἰχείως ἐπαχϑὲν τῷ περὶ τῆς τάξεως χαὶ τῶν ἀποστημάτων λόγῳ 

any ἐχίνει Otxatws, διὰ τί ϑᾶττον χινεῖται τὰ περὶ τὴν γῆν, βραδύτερον 

Ἢ τὰ ἀνωτέρω χαὶ μᾶλλον τῇ ἀπλανεῖ πλησιάζοντα, ὥσπερ 6 τοῦ Κρόνου 

= on τριάχοντα ἐτῶν ἀποχαϑιστάμενος τῆς Σελήνης διὰ μηνὸς περιιούσης. 30 ἷ i hay (a i 
e 5 ΄ , tet - - 

" ἢ ἀπορία διχόϑεν ἂν δρμηϑείη ἀπό τε τοῦ μεγέϑους: τὸ γὰρ μεῖζον 
ΦῺΣ ἘΠΕ a 20 σῶμα ϑᾶττον φέρεται τὴν οἰχείαν φοράν, ὡς αὐτὸς εἶπεν ριστοτέλης; 

μεῖζον δὲ ἀεὶ τὸ περιέχον τοῦ eas CRC πῶς οὖν οὐ ϑᾶττον μᾶλλον 

αἱ ἐξώτεραι χατὰ λόγον τοῦ μεϊεϑους χαὶ τοῦ ἀποστήματος, ἀλλὰ τοὐναντίον 80 

ραδύτερον φέρονται; χαὶ μέντοι χαὶ ἀπὸ τῆς πρὸς τὴν ἀπλανῆ γειτνιάσεως 
7] ἀποστάσεως ἀπορεῖν ἀνάγχη" εἰ γὰρ ταχίστην χίνησιν πασῶν τῶν σφαιρῶν 

25 ἢ ἀπλανὴς χινεῖται, ἀχόλουϑον τὰ προσεχέστερα αὐτῇ ϑᾶττον χινεῖσϑαι 

, 

τῶν πορρωτέρω χατὰ τὸν λόγον τῆς ἀποστάσεως, χαὶ εἰ ἢ {7 ἀχίνητος 40 

χατὰ φύσιν ἐστί, βραδύτερα ἐχρῆν εἶναι τὰ μᾶλλον τῇ γῇ πλησιάζοντα τῶν 

μᾶλλον στη τῶν χαὶ τοῦτο πάλιν χατὰ τὸν λόγον τῆς ἀποστάσεως. 

ταύτας οὖν τὰς ἀπορίας εὐμηχάνως λύων εἰς ὅτι τῆς ἀπλανοῦς μίαν χαὶ 45 

80 ταχίστην χίνησιν τὴν ἀπ᾿ ἀνατολῶν χινουμένης, τῶν δὲ πλανωμένων ταύ- 

τὴν τε χαὶ τὴν ἐναντίαν, εὔλογον ἦν τὸ | μὲν ἐγγυτάτω τῆς ταχίστης 2120 

περιφορᾶς ἐν πλείστῳ χρόνῳ διιέναι τὴν ἐναντίαν αὐτῇ περιφορὰν ἅτε 

2 ἐχ] χαὶ éx A ϑεωρεῖσϑαι Fe 3 χαὶ (pr.)] 6 A 4 πρῶτον A χαὶ 

om. ὁ 5 εὑρηχότος AE?F: ηὑρηχότος D: ἠρηχότος E 6 πρῶτος A 

8 χαὶ (tert.) om. Ὁ 9. δὲ om. DE τούτου A μεταπαραβολῆς)] μετὰ παρα- 
ἡ) 

βολῆς A: παραβολῆς DEFe 10 ᾿Αριστοτέλη E, sed corr. ἠχριβω seq. ras. 2 litt. E 

11 τελειότατα EF¢ 13 post μὲν del. καὶ E? 14 πορρώτερα Fe 15 χαὶ] κατὰ A 

10 ἐχίνει] -(- e corr. E! 17 ἀνώτερα Fe 18 ἀποχαϑιστάμενος F: ἀποχαϑιστα- 

μένου ADE 22 ἐξώτεραι A: ἐξωτέρω DEFe χατὰ λόγον om. E 23 βρα- 

outepar A φέρονται 6: corr. ex φαίρονται F: φαίνονται A: φέρεται DE τῆς] seq. 

ras. 3 litt. E 25 ἀχόλουϑον rae paki δοχεῖ DEFe τὰ om. Fe 

26 πορρωτέρω A: comp. DF: πορρώτερον E: πορρωτέρων c 27 ἐστίν E πλησιά- 
« ~ ~ ἦς ὦ , « » ? ' 

ἕοντα om. A 30 thy] τῆς DE: corr. E? χινουμένην᾽ A dl ἐγγύτατον c 
> Ι i i) j 
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10 

30 

χρατούμενον OT αὐτῆς “al ἀντιχοπτόμενον, TO O& πορρώτατον πάντων 3120 
ἥκιστα χρατούμενον διὰ τὴν ἀπόστασιν ϑᾶττον χινεῖσϑαι τῶν ἄλλων, τὰ δὲ 
μεταξὺ χατὰ λόγον ἤδη τῆς ἀποστάσεως, ὥσπερ χαὶ δειχνύουσιν οἱ waby- 

ματιχοί. τί οὖν; βιαζόμεναι ὑπὸ τῆς ἀπλανοῦς at πλησιάζουσα! μᾶλλον 

αὐτῇ βραδύτερον χινοῦνται; χαίτοι εἰ βίᾳ, πάντως χαὶ παρὰ φύσιν: ὥστε 

ἄμφω τὰς χινήσεις χαὶ τὴν ἀπ᾿ ἀνατολῶν, ἣν τῇ ἀπλανεῖ συμπεριφέρονται, 
χαὶ τὴν ἀπὸ δυσμῶν τὴν οἰχείαν αὐτῶν Bia - χαὶ παρὰ φύσιν χινηϑήσονται. 
χαλῶς δὴ πρὸς ταῦτην τὴν ἀπορίαν ὑπήντησεν ὁ ̓ Αλέξανδρος λέγων, ὅτι ἢ 

τῆς ἀπλανοῦς ταχίστη χίνησις αἰτία. μέν ἐστι τῇ τοῦ Κρόνου σφαίρᾳ τῆς 

βραδυτέρας ἀποχαταστάσεως. οὐχ ἀχούσῃ μέντοι οὐδὲ αὐτῇ". χαὶ γὰρ 
προαιροῖτο ἂν χαὶ βούλοιτο ἂν ταῦτα: οὐδὲν γὰρ ἣν αὐταῖς βέλτιον οὐδὲ 

αἱρετώτερον τῆς τοιαύτης διαχοσμήσεως. ἅμα οὖν χαὶ ἣ χατὰ τὸ ἀναγχαῖον 

χαὶ ἢ χατὰ τὸ ἄριστον αἰτία συνδεδραμήχασιν: ἀναγχαῖον γὰρ οὐ τὸ βίαιον 

ὄνον: χαὶ διότι μὲν ἄριστον οὕτως ἔγειν, ἑχουσίως, διότι δὲ πλησίον τῆς 2 ( ’ | | 
> / > 3) , 5 \ \ 4 > ~ [τ τὰ ὧν Ὁ] > ΄ 

ἀντιφερομένης, ἐξ avayxys. οὐ γὰρ παρὰ φύσιν αὐταῖς at Ox ἀλλήλων 

χινήσεις τῷ μηδὲ εἶναί τινα χίνησιν αὐταῖς παρὰ φύσιν, ὅτι μηδὲ ἐναντίον. | Fab τ | 

οὖσαι GE αὐταῖς, ἃς χινοῦνται, πᾶσαι χατὰ φύσιν οὕτως ἂν εἶεν, ὡς τὰς y) " 

Ἀ IF >} ~ , A Δ ἴα γ b) ΄ σ \ > \ ~ ~ 

μὲν ἐξ αὐτῶν γίνεσϑαι, tas Ge On ἀλλήλων: ὥστε χαὶ ἐπὶ τῆς φορᾶς, 

ἣν φέρονται τῇ ἀπλανεῖ συγχινούμεναι, τὰ αὐτὰ ῥητέον, ὅτι οὐδὲ αὕτη 

παρὰ φύσιν αὐταῖς. 
fe ine! D4 4 \ Ὑ Vv \ ΄ ΄ ΄ ‘ 

Μήποτε δὲ ἔτι μένει τὸ ἄπορον. ἔστω yap μήτε βίᾳ μήτε παρὰ [5] Ἰ i 
7 Bb) 3 ΄ ΄, λυ ἢ \ 2 οἷ 5 ΄ " > ») va 

φύσιν, ἀλλ ἐχουσίως χινεῖσθϑαι τὰς ὑπ᾽ ἀλλήλων χινήσεις. ἄρα οὐχ Eder 9 

πάντως χαὶ οἰχείας ἔχειν χινήσεις χατὰ φύσιν τὰς σφαίρας ἐμψύχους οὔσας 

χαὶ πράξεως μετεχούσας, ὡς αὐτὸς ἐρεῖ; εἰ de δύο μέν εἰσιν at χινήσεις, 
ἃς χινοῦνται, ἥ τε an ἀνατολῶν χαὶ ἣ ἀπὸ δυσμῶν. ἐπεὶ τὴν μὲν ἀπ᾽ 

ἀνατολῶν τῆς ἀπλανοῦς οὖσαν χινοῦνται" ἐχείνῃ γὰρ αὐτὴν συμπεριφέρονται" | f| i 
Ὁ Ἂ ~ 4 ~ >) ~ v 

τὴν δὲ ἀπὸ δυσμῶν χαὶ αὐτὴν ὑπὸ τῆς ἀπλανοῦς χρατουμένην ἔχουσι χαὶ ᾿ | h | € 

ἀντιχοπτομένην, τίνα ἂν ἔχοιεν olxstay χατὰ φύσιν χίνησιν; ὥστε 6 τοῦ 

᾿Αριστοτέλους λόγος τὰς μὲν ἀπορίας οὐχ ἔλυσε, πῶς ἔτι ἀληϑὲς τὸ τὸ 

μεῖζον σῶμα ϑᾶττον φέρεσϑαι τὴν οἰχείαν φοράν, πῶς ὃὲ τὸ μὲν τῇ 
> pied re an SS wd Pla pee. \ NG, ἌΣ ΩΝ aininiy eee None ἀπλανεῖ γειτνιάζον τῇ ταχίστην ἐχούσῃ τὴν χίνησιν χαὶ συγγενέστερον δὴ 
λονότι πρὸς αὐτὴν ὑπάρχον: χατὰ γὰρ τὴν τῆς οὐσίας συγγένειαν ὁ τῶν 

WV 

‘ 

τόπων ἀπεδόϑη πλησιασμός: βραδυτέραν ἔχει τὴν χίνησιν, τὸ δὲ τῇ 

1 ἀντιχοπτώμενον E πορρωτάτω DE 2 ὑπόστασιν DE: corr. D'E? 

3 ὑποστάσεως DE: corr. E? 4 βιαζόμενα A 6 τῇ om. ὁ 8 δὴ] corr. 

5 

10 

M) ς 

90 

30 

40 

ex 

δὲ A 11 ἀν᾽ alt.) om. D αὐτῇ ὁ 12 ἡ} corr. ex εἰ E? τὸ] seq. 

ras. 1 litt. αὶ 13 αἰτία] mut. in αἰτίαι 10" 15 ἐξ ἀνάγχης] ἀναγχαίως Fe: corr. 

me. F 16 ἐναντίον Db: ἐναντίαν AE Fe 17 αὐταῖς πᾶσαι Fe πᾶσαι om. Ke 
o 

τὰς] ta Ὁ 22 dpa— κινήσεις (23)] bis E: corr. E? 23 χαὶ om. A 25 xat— 

ἀνατολῶν (26) b: om. A ἐπεὶ --- δυσμῶν (27) om. D: mg. EF? ἐπεὶ E?: cum Ὁ: 
5 

xa. Ke thy F: % Eb 26 οὖσαν χινοῦνται AF: ἐστιν E?b ἐχείνῃ 

ἐχεῖνοι A: pet’ ἐχείνης EK? ταύτην ὁ 27 ἔχουσιν ¢ 29 ἔλυσεν E: corr. E? 

post πῶς add. yap E? andes δὲ Fe 30 περιφέρεσθαι DE 31 ἀπλανεῖ] 

τ-εἴ excomr Ὶ ΕΣ 32 ὑπάρχει A dd δὲ] yap A 

F: 
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ἀχινήτῳ γῇ προσεχὲς ϑάττονα: ταῦτα οὖν οὐκ ἔλυσεν, ὡς οἶμαι, ἀλλὰ 212b 

ἄλλην αἰτίαν ἐπενόησε τὸ βίαιον οὐ τελέως ἐχφεύγουσαν. χαὶ γὰρ τὴν ἀπ᾽ 4Ὁ 
ἀνατολῶν χίνησιν τῇ ἀπλανεὶῖ συγχινούμεναι xdv ἀλλοτρίαν ταύτην χινῶνται, 

ἀλλ οὐδὲν 
5 νησιν τὴν xar οἰχείαν ὁρμὴν γινομένην ἀνεμπόδιστον ἔχουσι ual χατὰ φύσιν 

ἑχουσίως αὐτὴν φέρεσϑ)αι, διότι χαὶ τὴν οἰχείαν χί- 2181 

[0] ΓΟ προϊοῦσαν, ὡς εἰ μηδὲ συμπερι ἐφρεβόῖντο τῇ ἀπλανεῖ. εἰ G& ἢ οἰχεία χαὶ 

χατὰ φύσιν ὡς ἀντιχοπτομένη χρατεῖται, πῶς ἀβίαστος ἔσται; al μὴ ἄρα ὃ 

λέγοι τὶς τὰς πλησιαζούσας τῇ ἀπλανεῖ xa) ὅσον μὲν συγγενεῖς πρὸς 
> ΄ > > " > ‘ Shas > ~ ΄ \ ~ 

αὐτήν εἰσιν, οἰχείαν ἔχειν χαὶ αὐτὰς τὴν ἀπ ἀνατολῆς χίνησιν χαὶ VattOY 

10 ἀεὶ φέρεσϑαι τὴν μείζονα ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ τοῦ τε μεγέϑους ὄντος χαὶ 
~ , ~ ἊΝ ~ » ~ ~ >] c A ~ 

TOD τάχους τῆς κινήσεως μιᾶς οὔσης πασῶν τῶν σφαιρῶν ἐν ἑνὶ τῷ σώματι 10 

τῷ οὐρανίῳ συνδέσεως, xa! ὅσον δὲ τῆς ἀντικινουμένης εἰσὶ φύσεως, αἱ 
Ne >t ) ’ , > ΕἸ ‘ ΄ ( ~ s \ \ ΄ ~ , ~ 

viv ἐπ ὀλίγον εἰς αὐτὴν ὑπελϑοῦσαι διὰ τὸ μένειν μᾶλλον ἐν τῇ τῆς 

ἀπλανοῦς ἰδιότητι τὴν μὲν ἐχείνῃ συγγενῆ χίνησιν ϑᾶττον χινοῦνται, τὴν 

15 δὲ THis ἀντιφερομένης φύσεως Bpaddrepov & & & ἅτε woe εἰλιχρινῶς πως 1Ὁ 
> ΄ 

xaT ἐχ all ἰστάυεναι, ὥσπερ ἢ τῆς σελήνης σφαῖρα πορρωτέρα μὲν τῆς 

ἀπλανοῦς οὐ τῷ τόπῳ μόνον, ἀλλὰ χαὶ τῇ οὐσίᾳ γενομένη, ἐγγυτέρα δὲ 

τῆς γενέσεως, τὴν μὲν τῆς ἀπλανοῦς estes pes ope τ ὡς βραχυτέρα 

χινεῖται, τὴν δὲ ἀντιπεριφορὰν ϑᾶττον: ὡς εἰ νοήσαις ἐν τῷ ὑπὸ σελήνην 30 
΄ b ae δ 90 σύστασιν οὐσίας τινὰ ἐξ ἀέρος εἰς ὕδωρ μεταβαλούσης: ἐν ταύτῃ γὰρ ἢ 
\ 3220: 7 ~ 77 iG ~ \ . ~ 7s ~ , \ 

υὲν ἐπ᾽ ὀλίγον. τοῦ ἀέρος ἐξελθοῦσα τὴν μὲν τῷ BEpl συγγενὴ χίνησιν τὴν 
Ἂ τὰ δὰ λα QO” ~ > 5 ( ~ ~ of Ὑ ’ Ue Lee 
ἐπὶ τὸ ἄνω ϑάττονα τῶν μᾶλλον ἐξελθϑουσῶν tod ἀέρος ἔχει, τὴν OF επὶ 

τὸ χάτω βραδυτέραν, καὶ ἐφεξῆς ἀνάλογον τῇ πρὸς τὸν ἀέρα συγγενείᾳ τὸ 35 

τάχος ἔχουσι χαὶ τὴν βραδύτητα οὐδαμοῦ βίας ἐμ μφαινομένης, ἀλλὰ τῆς 

25 φύσεως αὐτῆς ἑχάτερον ἐχούσης. ἀλλ᾽ ἐνταῦϑα μὲν χαὶ χατὰ μεταβολὴν 

χαὶ χατὰ ἐναντίωσιν ἣ τοιαύτη μῖξις τῆς οὐσίας ὑφίσταται, ἐχεῖ ὃὲ χατὰ 

30 ) 
<< R < a a1 ~ ox a a ἴω Cc IY 

. 
[ΟἿ ς © ay ™“~s 

Ξ: 
=) - 

oO ’ 
7S \ Y> 2- \ \ > 

πρόοδον χαὶ ὕφεσιν χαὶ etdous ἐξαλλαγὴν χωρὶς € 
il ὅτι οὐκ εἰσὶν ἐναντίαι χινήσεις ἥ te ἀπὸ δυσμῶν ἥ te ἀπ᾽ ἀνατολῶν" διὸ 

χαὶ ἅμα ἄμφω δυνατὸν ἴσως ταύτας χινεῖσϑαι τὰς χινήσεις τὸ αὐτὸ χατὰ μίαν 

1 ἀλλ᾽ Fe ὃ ἀνατολῆς DE ἀπλανεῖ]) -εἴ e corr. E' ut saepe 4 ἀλλ᾽ om. 

EFe Ὁ. zat Fb: zat thy A: om. DE 9 ἀπ᾽ mut. in ἐπ᾿ 7, sed rursus corr. 

ἀνατολῶν DE*?: ἀνατολὰς E 9. 10 ϑᾶττον ἀεὶ] corr. ex ϑᾶττον et 105: ἡάττονα 

εἰ D 10 τε om. Fe μεγέϑους) μέσου A 11 μιᾶς οὔσης] ἑνὸς ὄντος ὁ 

ἑνὶ τῷ] τῷ ἑνὶ Ὁ 12 συνδέσεως E: comp. D: συνδέσμῳ AF: συνδέσμου ς ἀντι- 

χειμένης Ὁ 14 τὴν (pr.)] corr. ex τῇ Εν" συγγενεῖ E: corr. E* 15 post 

βραδύτερον desunt haec fere: at δὲ μᾶλλον ἐξελϑοῦσαι τὴν μὲν τῆς ἀντιφερομένης ϑᾶττον 

χινοῦνται, τὴν δὲ τῆς ἀπλανοῦς βραδύτερον 10 σελήνην E πορρωτέρα A: πορρω- 

τέρω DEc: πορρώτερον F τῆς] 6 corr. D! 11 γινομένη éyyutépa A: 

ἐγγυτέρω DEFe ' δὲ] corr. ex χαὶ A* 18 βραχυτέρα ADb: ταχυτέρα E: βραδύ- 

ν 

τερον Εἰ: βραδυτέρα c 19 ὑπὸ σελήνην] ὕποϑε 4 20 εἰς --- ἀέρος (21) om. A 

μεταβαλλούσης D 21 μὲν (alt.) DE: μὲν ἐν τὴ 23 χαὶ] bis E, sed corr. 

24 βίας E*Fb: μιᾶς ADE 27 ἐξαλλαγῆς A mg. oy ὅτι οὐχ ἐστιν ἐναντία ἡ τῶν 

ἀπλανῶν καὶ πλανομένων χίνησις A* 28 ἀπὸ δυσμῶν 7 τε ἀπ᾿ ἀνατολῶν Ab: ἀπ᾿ 

ἀνατολῶν χαὶ (ἣ add. Fe) ἀπὸ δυσμῶν DEFe 29 μίαν] μὲν D 
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\ ΄ >) ~ 

τινὰ φύσιν τὴν χατὰ πρόοδον ὑφισταμένην, εἴπερ λέγει τι ἀληΐ Jes ἐν τοῖς 2184 
a= ae ς΄ » a o A isd ~ A \ 4 - 

απορώτατοηις O λογος ODTOS* οὕτω YAP Ἢ TE TOV μεγέϑους πρὸς τὸ τάχος Bo 

ἀναλογία ἀπὸ τῶν ἄνω μέχρι τῶν χάτω ὡς ἐν ἑνὶ τῷ ὅλῳ διασωϑήσεται, 
\ ΄ ~ c 

χαὶ ἢ τῶν πλανωμένων πάλιν ὡς πλανωμένων χίνησις οἰχεία χαὶ αὐτὴ 
‘3 " ΄ ~ ΄ > 

5 οὖσα οὐχέτι χατὰ τὸ μέγεϑος Eker τὴν τοῦ τάχους ἀναλογίαν, ἀλλὰ χατὰ 
Ἂ “ἂν ~ ~ Ν τὸ μᾶλλον ἢ ἧττον ἐμφαίνειν τοῦ πλανωμένου τὴν ἰδιότητα. 40 

ς > > tp i 0 δὲ τ Σ τὸ ταχυτέρας μὲν εἶναι τὰς μείζονας σφαίρας κατὰ 
‘ 5 ~ Ν᾿ a 5 ~ cr ΄ -ὔ 

τὴν αὐτῶν φύσιν, βραδύτερον G& τὰς ἀνωτέρω χινεῖσϑαι ὡς ὑπὸ τῆς ἀπλα- 
~ 2) ~ ~ ~ ΟὟ ~ ~ 

νοῦς ἐμποδιζομένας πιστοῦται χαὶ éx tod τὰς τοῦ “Apeos zat τοῦ “[ὑρμοῦ, 
A EO. 5 ” = τ᾿ x ~ τ 

10 ὥς φησι, σφαίρας ἀνωτέρας οὔσας, ὡς λέγει, τῆς ᾿Δφροδισιαχῆς χαὶ διὰ 45 
τοῦτο χαὶ μείζονας uy ἀλλήλαις τε καὶ τῇ τῆς | ̓Αφροδίτης ἀπο- 213» 

t χαϑίστασϑαι: οὐχέτι γὰρ ὁμοίως ἐμποὸδιζόμεναι ὑπὸ τῆς ἐσχάτης Beis: 
c 33 ΄ at ἐλάττους διὰ τὸ ἀπόστημα ἰσοταχῶς χινοῦνται ταῖς μείζοσιν αὐτῶν. 
χλλὸ X X A ~ Si ~ τω ΄ ἂν \ oy, / > εν. Ἅ -- ἀλλὰ τὸ μὲν τὴν τοῦ ᾿Ιρμοῦ σφαῖραν ὑπὲρ τὴν ᾿Αφροδίτης εἰπεῖν 7 γρα- ὅ 

Ξ ΄ > ~ > ς τ a » " ~ + ~ 

15 φιχόν ἐστι πταῖσμα ἀντὶ ᾿Ηλίου τὸν ‘Epuyy ἔχον 7 χατὰ τὴν τῶν παλαιῶν 
" wee > ε ΄ - εἴρηται δόξαν, xa? ἣν χαὶ ὃ [Πλάτων ἐν [Πολιτείᾳ σφαιροποιεῖ λέγων ἔχτον 
Ἁ v Qe A ~ > as Ve Ye v ΄ \ A ΄ 

υὲν ἄνωϑεν τὸν τῆς ᾿Αφροδίτης δεύτερον ὄντα λευχότητι μετὰ τὸν Δία, 
σι a x [464 2 “ Ὁ ἕβδομον ὃὲ τὸν Ἥλιον χαὶ ὀγδόην τὴν Σελήνην: ὥστε ὑπὲρ τὴν ᾿Αφροδίτην 10 
τε σ ΦΧ CACC ~ Ce eN ‘ 5 a7 5 att tetay tar tov “Ερμῆν. ὅτι 6& ὁ “Ἑρμῆς ὑπὸ τὴν ᾿Αφροδίτην χατείληπται, 

50 δηλοῦσι χαὶ at τηρήσεις, ἐν αἷς ὃ τοῦ “Epuod ἀστὴρ ὑποδραμὼν τὸν τῆς 
> c / >/> > ~ > ~ ~ ~ 

Ἀφροδίτης ἱστόρηται. δέδειχται δὲ τοῦτο χαὶ ἀπὸ τοῦ λόγου τῆς τῶν 

pools χαὶ ἜΣ τον αὐτῶν ἀποστάσεως" τὸ γὰρ μέγιστον ἀπόστημα 15 

τῆς “Ag φροδίτης τὸ αὐτό πως δέδειχται τῷ τοῦ “Ηλίου HUES PL ὡς 
πλησίον εἶναι τοῦ ᾿ Πλίου τὴν ᾿Αφροδίτην, xat τὸ ὑπ στον δὲ τοῦ “Epp οὗ 

25 ἐγγύς πως τῷ ἐλαχίστῳ τῆς ᾿Αφροδίτης xat τὸ τῆς Σελήνης μέγιστον 
᾽σαι 

ἐγγὺς τῷ ἐλαχίστῳ τοῦ ᾿ Ερμοῦ: ταῦτα γὰρ δέδειχται ἐν τῇ [Πτολεμαίου : SS 0 is 

Συντάξει ps ταφερομένου τοῦ λόγου τῆς τῶν ἀστέρων ἐχχεντρότητος εἰς τὸν CT 
Ψ 

5 

is 
Ψ λόγον τῆς ἐχ τοῦ ee, τὴ: γῆς. 

᾿Αλλὰ τοῦτο μέν, ὡς εἴρηται, 7 γραφικὸν πταῖσμα ὑπάρχον ἣ χατὰ 

80 παλαιοτέραν σφαιροποιίαν εἰρημένον οὐ πολλοῦ δεῖται λόγου: χαὶ ἄλλην 
νι > ~ > ~ a7 ΕἾ 
ὃὲ αἰτίαν ὁ ele fe τοῦ τὰ eye τερον τῆς ἀπλανοῦς βραδύτερον 2 

ζονες at περιέγουσαι τῶν π Owe λον: uy χαταληφϑέντων ὃὲ ἐχεῖ LOVES pley εριεχομένων, δγλον" wy χαταληφϑέντω 

2 οὕτως ¢ 4 πλανωμένων (alt.) ΑἘΞΕ : πλανωμένων πάλιν DE: πλανωμένη be 

9 tod (pr.) D: supraser. τῆς D! tas om. D: suprascr. E? τοῦ (sec.) om. DE 

Ἄρεος A? DF: “Apews E: ἀέρος A τοῦ (tert.) AK?: ἐκ τοῦ DEF 10 ὥς om. 

Fe ᾿Αφροδεισιαχῆς A: corr. A? 11 τῇ] supraser. ἘΠ᾿ 12 ἐσχάτης] αἴσχη A 

13 at E?F: om. ADE 14 τὴν (alt.)] τῆς E: τὴν τῆς E 15 τὴν om. A 

10 εἴρηται δόξαν] in ras. Α΄ Πολιτείᾳ] 017 ἃ σφαιροποιεῖν λέγει A ἕχτον]) 

ἑχατὸν Α 17 χαὶ δεύτερον Ὁ Ata] διὰ A: τοῦ Διὸς DEFe 19 ὑπὸ] 

ὑπὲρ Α 21 τῶν om. A 22 ἀποστάσεως DED: ἀποστήσεως A: ἀποχαταστάσεως Fe 

23 τὴν Ἀφροδίτην A 25 TW ὁ τῷ] τὸ A 20. δέδεικται Ab: δείχνυται 

DEFe 29 πταῖσμα ὑπάρχον ADE: vitium θα! Ὁ: ἐστι πταῖσμα Fe 90 εἰρη- 

μένον] εἴρηται καὶ Fbe 32 τὸ E*F: τὸ δὲ ADED ἀνωτέρας Fe 
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, ~ Ὕ , ‘ ~ v ~ oO ~ ΄ 

λόγων τῆς ἀποστάσεως χαὶ τῶν μεγεϑῶν οὐχ ἔστιν εἰπεῖν, ὅτι τοῖς 2180 
, 5 4 ἊΨ \ ΄ ἣν ~ 4 ΄ 

es ἀνάλογον ἔχουσι τὰ τάχη. ἐπειδὴ yap ἢ μὲν τοῦ Κρόνου σφαῖρα 80 
> 4 > \ ΄ c la 

ἐν ἔτεσιν ἀποχαϑίσταται, τουτέστιν ἐν μησὶ τριαχοσίοις ξξήχοντα, 
2 Lee | * A , 

“Ἔνι μηνὶ ὑποχείσω TAY VUE! ρέστερον, ξιπερ Ἢν τὸ μξγεϑος 

σι 
τ Ὁ 

=) =< oT 2° wy 
, ~ + ~ 

ς σφαίρας μεῖζον 7 τριαχοσιεξηχηνταπλάσιον τοῦ τῆς σεληνιαχῆς, 
σ ~ ΄ ~ 4 , ~ 

iy Saeki ὅτι ϑᾶττον 7 τοῦ Κρόνου σφαὶ ρα χινεῖται τῆς σεληνιαχῇς᾽ Bo 
\ »] ν 4 ~ ΄ Ὗ ΄ 

τὸ γὰρ ἐν ἴσῳ χρόνῳ μεῖζον διάστημα χινούμενον ἀνάγχη ϑᾶττον 
υάλιστα ἐν τοῖς ὁμαλῶς χινουμένοις. 

Οὐ μόνον δὲ ὃ ᾿Δριστοτέλης. ἀλλὰ χαὶ ὁ Πλάτων ϑᾶττον οἴεται χι- 

-σ 
- > , , ~ to ΄ 

10 vetaiar τὰ τοὺς ἐλάττονας χύχλους χινούμενα τῶν τοὺς μείζονας χινουμένων. 40 
nS Ay 2 qh / ςς λ on \ { ΄ \ > Δ = 

λέγει γοῦν ἐν Τιμαίῳ - “᾿χατὰ δὴ τὴν ϑατέρου φορὰν πλαγίαν οὖσαν διὰ τῆς 

m- 

~ 5 ~ ~ ~ ™ 

TOD αὐτοῦ φορᾶς ἰούσης te χαὶ χρατουμένης τὸ μὲν ee αὐτῶν, τὸ δὲ 
Δ aes 7 ᾽ν ὅς Q~ \ \ > ΄ \ ΝΑ 

ἐλάττω χύχλον lov, Ua, a τὰ τὸν ἐλάττω. τὰ δὲ τὸν μείζω βραδύτερον 
Leer ee ὃν “δὲ eter ἘΣ ale > : mepuetar - ἐν δὲ τῇ []ολιτεία εἰπὼν περὶ τῆς τάξεως αὐτῶν χαὶ πρώτην 45 

= “" a. s,s vy 4 

15 υὲν τάξας τὴν ae ὀγδόην δὲ τὴν ἘΠ oe μεταξὺ τοὺς ἄλλους 
ς 5 ~ > ΄ i¢ > ΄ ΄ vn NZ ᾿Ν \ 

ETAYEL [ αὐτῶν GE τούτων τάχιστα μὲν τὸν ὄγδοον, δεύτερον GE χαὶ ἅμα 3141 
΄ > \ σ \ , ’ »ι ~ \ 

OOWOY XL SXTOV XAL TSUTTOV, τριτὴν 0c φόρα ἰέναι TOY OQ (ἡ) 
5 , , 

ἀλλήλοις τόν τε 
35 ΑΕΒ ΣΑΣ od ac , Ἁ , A x , 2) ? ¢ \ 

τέταρτον, τέταρτον OS τὸν τρίτον χαὶ πέμπτον τὸν δεύτερον. ἀλλ᾽ ὁ μὲν 
, Ὁ bal ~ , 

[Πλάτων δύναιτο ἂν ϑᾶττον λέγειν χινεῖσϑαι τὰ χατωτέρω εἰς thy χρόνον ὃ 
΄, ~ > σ > > , > ΄ 

20 μόνον τῆς ἀποχαταστάσεως ἀποβλέπων, ὅτι ἐν ἐλάττονι ἀποχαϑίστανται. 
> ΄ , ε > = 

οὐ μέντοι χαὶ πρὸς τὸν τοῦ μεγέϑους λόγον: ἐὰν yolp, ὡς εἴρηται, ὃ τοῦ 
μεγέϑους λόγος ὑπεραίρῃ τὸν phe GyoY τοῦ ypovov τῆς χινήσεως, δυνατὸν τὸν 

ε ) ry 
ἐν ἐλάττονι χρόνῳ ἀποχαϑιστάμενον βραδύτερον εἶναι. ὁ μέντοι ᾿Αριστοτέλης 10 

ὡς αὐτῆς τῆς χινήσεως oC πε κυ ιν θάττονος οὔσης οὕτω δοχεῖ τὴν 
΄ ~ > , \ 

25 λύσιν τῆς ἀπορίας ee εἰ γὰρ τὸ χρατεῖσϑαι χαὶ ἀντικόπτεσϑαι 
“5 - Ne een Sey ~ Ἂν 

ὑπὸ τῆς ἀπλανοῦς αὐτὴν ἐμποδίζει τὴν χίνησιν χαὶ βραδυτέραν ποιεῖ, 
Ὧν σ ) ΄ ΄ ἘΞ 

δῆλον, ὅτι xa? αὑτὴν χαὶ οὐ διὰ τὴν ἀποχατάστασιν ἢ τῶν περιγειοτέρων 1Ὁ 

χίνησις ϑάττων ἐστίν, εἰ μὴ ἄρα λέγοι τις, ὅτι τὴν μείζονα περιφορὰν ϑάτ- 
> ? 

‘ 

Tova οὖσαν χαὶ νῦν χαὶ δυναμένην ὅσον ἐφ᾽ ἑαυτῇ συναποχαϑίστασϑαι τῇ 

80 ἐλάττονι οὐ ποιεῖ τοσοῦτον φαίνεσθαι ϑάττονα ἢ τῆς ἀπλανοῦς χράτησις, 

Ι λόγον A τῆς} © coir. D ὑποστάσεως DE: corr. E? 2 μεγέϑεσιν 

ἔχουσι] in ras. E! mg. Gy Ott ἣ τοῦ χρόνου σφαίρα ἐν λ΄ ἔτεσι ποιεῖ τὴν ἰδίαν ἀπο- 
χατάστασιν A? 4 σελήνη] τῆς σελήνης Fe post ὑποχείσϑω add. yap E* 

ὃ τριαχόσια ἑξηχονταπλάσιον A σεληνηαχῆς A, sed corr. post ἦν add. ἂν ἘΞ 

LO χύχλους] κύκλους χινεῖσϑαι A τοὺς (alt.)] τὰς E 11 οὖν Fe ἐν Ab: ἐν 

viv DEFe Τιμαίῳ] 99 ἃ ϑατέρου)] ϑάττερον A: ϑάτερον F πλαγίαν om. A 

12 tod αὐτοῦ A: ταὐτοῦ DEc: αὐτῆς F ἰούσης} libri Platonis, οὔσης ADEF: ἰοῦσαν ς 

χρατουμένην C μείζω ¢ 13 χύχλον ἰόν] χύχλῳ A μὲν] hine ad p. 477,18 

deficit E tov (pr.)] τῶν A: hine ad p. 477,13 deficit Ὁ τὸν (alt.) F: τῶν A 

14 περιίεται A: revolvuntur Ὁ: περιήει F: περιήειν ὁ 16 ἐπάγει] 617 a—b μὲν Ab: 

om. Fe δευτέρους ὁ 19 δύναιτο F: δύναται τὸ A λέγειν χινεῖσϑαι Ὁ: λέγει 

χινεῖσϑαι A: χινεῖσϑαι λέγειν Fe 20 ἐν Fb: om. A 21 οὐ Fb: tov A ἐὰν --- 

λόγος (22) Fb: om. A 22 ὑπεραίρῃ F: ὑπεραίρει A 23 ἐν Fb: om. A 

24 περιγειοτέρων Fb: te γειοτέρων A οὕτως ὁ 28 λέγοι Fb: λέγει A 
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χαὶ τούτου ἂν εἴη τὴν αἰτίαν ὃ ᾿Δριστοτέλης ἀποδούς, οὐ τοῦ βραδυτέρας 314: 
ἁπλῶς εἶναι τὰς πλησών τῆς ἀπλανοῦς, ἀλλὰ τοῦ βραδυτέρας φαίνεσϑαι 1 

ἥπερ εἰσί. μέλλουσαι γὰρ ὅσον ἐφ᾽ ἑαυταῖς συναποχαϑίστασϑαι ταῖς ἐλάτ- 

τοσιν, εἰ τύχοι, τοσοῦτον ἀπολείπονται τοῦ συναποχαϑίστασϑαι διὰ τὴν τῆς 
5 ἀπλανοῦς χράτησιν" οὕτω γὰρ χαὶ ὃ λόγος ἀσάλευτος μένει τοῦ τὰ μείζονα 30 

θᾶττον φέρεσϑαι τὴν χατὰ φύσιν χίνησιν χαὶ τοσούτῳ, ὅσῳ ἂν ἢ μείζονα. 

χαὶ οὐδὲν ἄτοπον εἴδους τινὸς ἐπιτηδειότητα τοιαύτην εἶναι. ὡς Gr ξαυτὸ 

μὲν εἶναι τόδε, διὰ δὲ τῶ τοῦ χρείττονος χράτησιν τοιόνὸς γίνεσϑαι, ὥσπερ 

Ov ἑαυτὸ μὲν πεπερασμένην ἔχει δύναμιν, διὰ δὲ τὸ ἀχίνητον αἴτιον ἐπ᾽ 30 
10. ἄπειρον ἔστι χαὶ χινεῖται. 

Ot ὃὲ πάσας tas σφαίρας τὴν αὐτὴν λέγοντες χίνησιν τὴν an’ ἀνα- 

τολῶν χινεῖσϑαι χα ὑπόληψιν. ὥστε τὴν μὲν Κρονίαν σφαῖραν συναποχαὺ- 

ἴστασϑαι χαῦ᾽ ἡμέραν τῇ ἀπλανεῖ παρ᾽ ὀλίγον, τὴν δὲ τοῦ Διὸς παρὰ 8ὅ 

πλέον χαὶ ἐφεξῆς οὕτως, οὗτοι πολλὰς μὲν ἄλλας ἀπορίας ἐχφεύγουσι" καὶ 

15 ἴον ἥ π᾿ ἀνάλογον ἕξει τὰ τάχη τοῖς μεγέϑεσι, χαὶ τῆς αὐτῆς οὐσίας 

ὄντα τὴν αὐτὴν ποιήσεται χίνησιν: ἀδύνατος δὲ ἢ τοιαύτη HEE 

ἐδείχϑη τὴν γὰρ τοῦ πλανωμένου περιφορὰν χατὰ χύχλον τε γίνεσϑαι 40 

ἀνάγχη χαὶ τοῦτον ἀεὶ τὸν αὐτόν, εἴπερ τεταγμένη ἔσται αὐτῶν ἣ χίνησις, 

ἵνα χαὶ χαταληπτὴ q. τοῦτον οὖν τὸν χύχλον, ἐφ᾽ οὗ ποιεῖσϑαί φασι τῶν 

20 πλανωμένων ἕχαστον τὴν ἀπ᾿ ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμὰς χίνησιν, πότερον ἕνα 

τῶν παραλλήλων ἐροῦσιν 7 λοξὸν πρὸς αὐτούς; εἰ μὲν γὰρ ἦν τῶν παραλ- 45 

λήλων, οὐχ ἐχρῆν αὐτοὺς γίνεσϑαι νοτιωτέρους χαὶ βορειοτέρους οὐδὲ xat 

ἄλλον χαὶ ἄλλον τόπον tod | ὁρίζοντος ἀνατέλλειν τε χαὶ δύνειν: εἰ δὲ 214» 

λοξόν, ἀναγχαῖον ἣν ἕχαστον τῶν πλανωμένων ἑχάστης ἡμέρας φαίνεσϑαι 

25 νοτιώτερον χαὶ βορειότερον γινόμενον ἅτε πάντα τὸν λοξὸν χύχλον περιιόντα, 

ὥς φασι, xa? ἑχάστην τοῦ παντὸς περιφορὰν πλὴν τῶν μοιρῶν, ἃς ὗπο- 5 

λειπόμενα φαίνεται: ταῦτα δὲ τῷ παρὰ τὰ ἐναργῆ. 

᾿Ππιστῆδ αι ὃξ ἄξιον, ὅτι χατὰ πᾶσαν ὑπόϑεσιν τὸ περὶ τῶν ἰσοδρόμων 

ἀστέρων ἀπορούμενον, πῶς αἱ περι τοῦς χαὶ ἘΠΕ fou seu σφαῖραι, ταὺ- 

30 τὸν δὲ εἰπεῖν at μείζονες χαὶ ἐλάττονες, ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἀποχαϑίστανται, ἔτι τὸ 

μένει ἄπορον. εἴτε γὰρ xa? ὑπόληψιν τις ἀπὸ τῶν αὐτῶν χαὶ τὴν ἀπλανῆ 

λέγει χινεῖσϑαι χαὶ τὰς πλανωμένας εἴτε τὰς Ἐλοο ces τῇ ἀπλανεῖ ὑπ᾽ 
~ 5 Ἀπ ΞΕ ; Bie Sis ean Nae ὑτῆς χρατουμένας βραδύτερον φέρεσϑαι, οὐδετέρως σώζεται ἐπὶ τῶν ἰσο- 

3 ἥπερ b: ὅπερ A: εἴπερ F εἰσίν ¢ ἑαυταῖς Kb: ἑαυτῆς A 4.5 τῆς ἀπλα- 

νοῦς Ab: ἀπλανὴ Fe 5 οὕτως ¢ 6 φέρεσθαι b: φαίνεσθαι A: χινεῖσϑαι Fe 

ὅσῳ Εἰ: om. Ab 7 ἐπιτηδειότητα Fb: ἐπιτηδειότητι A ὃ τόδε Ab: τοιόνδε Fe 

Ὁ. πεπερασμένην μὲν Fe 12 Kpoviayv F: Κρονείαν A 15 τὰ τάχη Fb: τὸ 
τάχος Α οὐσίας] 6 corr. A 17 te om. Fb 22 νοτιωτέρους Εἰ: votetotépous A 

23 ἄλλον xat ἄλλον τόπον Fb: ἄλλων χαὶ ἄλλων τόπων A 25 νοτιώτερον Fb: νοτειό- 

τατον A βορειότερον Fb: βορειότατον A 26. 21 ὑπολειπόμενα seripsi cum Ὁ: 

ὑπολειπομένας A: ὑπολειπόμενος Fe 28 ante ἐπιστῆσαι titulum περὶ τοῦ σχήματος τῶν 

ἀστέρων A: eadem mg. praemisso σὴ A? 92. λέγοι Fe 90 σώζεται A*b: σώ- 

ἕεσϑαι AF 
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a ’ ξ΄ ~ A a , , ’ -- + 

δρόμων ἢ τῶν μεγεῶν πρὸς τὰ τάχη ἀναλογία μήτε τῶν πλησιαΐτερον 214d 

τῆς ἀπλανοῦς ἐν αὐτοῖς μήτε τῶν βραχυτέρων ϑᾶττον χινουμένων. 16 

p. 291011 Τὸ δὲ σχῆμα τῶν do ERY ἕἑχάστου ἕως τοῦ δῆλον, 90 

TL σφαιροειδῆ ἂν εἴη τὸν ὄγκον. 

Υ ¥> Ὁ cs \ » > ~ ~ > ΄ 

ὃ Kize μὲν καὶ ἤδη σφαιροειδῇ εἶναι τὰ ἄστρα, διότι τῆς αὐτῆς οὐσίας 
~ τ z Wek ~ a~ > , 5 ΠῚ 

ἐστὶ τῷ οὐρανίῳ σώματι, χαὶ διὰ τοῦ σφαιροειδὴ εἶναι ἀχίνητα αὐτὰ 
SYNE \ Δ ᾿Εν ~ Q\ DF « Qs > , ΔΩ 

SOELXVD τὴν Bea ec aa χίνησιν, μᾶλλον ὃὲ ἐξ ὑποϑέσεως ἐλάμβανε τὸ 
o <1 Vv ΄ 

σφαιροειδῆ αὐτὰ εἶναι, διὸ καὶ οὕτως εἶπεν “ἔτι δέ, ἐπεὶ σφαιροειδῇ τὰ 50 

ἄστρα, χαϑάπερ ot τε ἄλλοι φασὶ χαὶ Ἡμῖν 6 οὐχ ὑπο- Ἔ, ° > Ss ὍΘ ἘΞ = 
) 
= Φ << 5 

~ 

10 ϑετικῷ ὃὲ ἁπλῶς, ἀλλὰ παρασυναπτιχῷ τῷ ἐπεὶ ΚΘ ΤΡ ΩΣ εἰχύτως THY 
΄ ΄ ΄ω ¢€C Vg ~ 

προχειροτέραν πίστιν ἐπήγαγε διὰ τοῦ © εἴπερ ἐξ ἐχείνου Ye τοῦ σώματος 
~ >») ~ ν᾿ ’ ’ ~ ΄ “ , 

γεννῶσιν. ἐχεῖ οὖν διὰ τὴν χίνησιν μνημονεύσας νῦν προηγουμένως δείχ- 30 
\ \ v a 3 Ζ ἊΝ 

γυσιν, ὅτι σφαιρικὰ τὰ ἄστρα, δυσὶ χρώμενος ἐπιχειρήμασιν, ὧν τὸ 

δεύτερόν ἐστι διπλοῦν. πρῶτον δέ ἐστι τὸ ex τοῦ μιὴ χινεῖσϑαι τὴν Br 
3 ΄ ’ ἮΝ / ) ΄ ~ / 

15 αὑτῶν xlvyow: ταύτην δὲ λέγει τὴν δι’ ἑαυτῶν μεταβατιχὴν ἀπὸ τόπου 

oo? 
εἰς τόπον, οἵα ἐστὶν ἣ πορευτιχή. ae οὖν ἀξίωμα πάλιν τὸ τὴν φύσιν 3 

μηδὲν ἀλόγως ποιεῖν χαὶ προαποδεδειγμένον ἔχων, ὅτι ἀχίνητα τὰ ἄστρα 

τὴν 6 ἑαυτῶν μεταβατικὴν χίνησιν, συλλογίζεται δυνάμει οὕτω: τὰ ἄστρα 

ἀχίνητά ἐστι τὴν δι᾿ ἑαυτῶν πο ΤῸ χίνησιν: τὰ τοιαῦτα οὐδὲν ἔχει 

20 ὄργανον πρὸς τὴν τοιαύτην χίνησιν διὰ τὸ μηδὲν ἀλόγως τὴν φύσιν ποιεῖν 40 

τὰ δὲ μηδὲν ὄργανον ἔχοντα πρὸς χίνησιν ἅτε μηδεμίαν το ἔχοντα 

σφαιριχά ἐστιν: ὥστε δῆλον, ὅτι σφαιροειδῇ ἂν εἴη τὰ ἄστρα τὸν 

ὄγχον, τουτέστι τὸ σῶμα. 

᾿Αλλ εἰ πρότερον τὸ μὴ χινεῖσϑαι μεταβατιχῶς διὰ τοῦ σφαιροξιδῆ 45 

25 εἶναι ἔδειξεν ἐχ διαιρέσεως τὴν τῶν σφαιριχῶν οἰχείαν χίνησιν TIGA SINE Bs 

πῶς OD OLGA nhos 2158 νῦν δὲ ἐχ τοῦ μὴ χινεῖσϑα 

7 δεῖξις; λέγουσιν οὖν πρὸς τοῦτο, ὅτι οὔτε τὸ μὴ χινεῖσϑαι διὰ μόνου τοῦ 

Teas 7] ta τάχη ab: τάχους A: comp. F ἀναλογία F: ἀναλογίαν A 

τῶν F: tov A πλησιαίτερον A: comp. Εἰ: πλησιαιτέρων ὁ 2 ἐν αὐτοῖς] βραδύ- 

τερὸν ὁ βραχυτέρων] βραδυτέρων ς Ὁ ἄστρων ο ὃ ἤδη Fb: εἰ 

δεῖ A: εἴδει ς 6 τοῦ F: τὸ A 8 εἶπεν] 2920 47 δ c 8. 9 τἄστρα ο 

9t Ὁ 11 προχειροτέραν Ab: προχειροτάτην F τοῦ F: τοῦτο A εἴπερ] 

ath. 290 148 ye A: om. Fe 12 χίνησιν αὐτοῦ Fe 13 δυσὶ] hie rursus ine. 

DE ἐν᾽ δυσὶ E: corr. E? 15 αὑτῶν E?: αὐτῶν ADE: ἑαυτῶν C 

16 πάλιν ἀξίωμα Fhe 17 ἀλόγος A ποιεῖν om. A 18 συλλογίζεται --- 

χίνησιν (19) om. A οὕτως EFe 20 διὰ --- κίνησιν (21) om. E: ἐπεὶ μηδὲν ἡ 

φύσις ἀλόγως ποιεῖ τὰ δὲ μηδὲν ὄργανον ἔχοντα πρὸς κίνησιν mg. ἘΦ 22 δηλόν ἐστιν 

Fbe 24 τοῦ] τὸ ὁ 20 ἔδειξαν A 26 τὸ] corr. ex τὰ A? 

οὐ om. A 27 λέγουσιν --- δεῖξις (p. 478,3)] me. ΕΞ λέγουσιν] φασὶν KE? ὅτι] 

ὡς KE? οὔτε Db: om. AFe: evan. E* μόνου τοῦ σφαιροειδοῦς (p. 478,1)] tod σφαι- 

ptxod μόνου HK? 
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σφαιροειδοῦς ἔδειξεν οὔτε τὸ σφαιροειδὲς διὰ μόνου tod μὴ χινεῖσϑαι, ἀλλὰ 2154 
ats χαὶ ἐχεῖνο χαὶ τοῦτο διὰ πλειόνων δέδειχται λόγων: χαὶ διὰ τοῦτο, φησὶν ὅ 

ᾧ 

φρο le bP) Ὑ Ni ς - ὯΝ ΄ δ > IX + ὃ ᾿Αλέξανδρος, οὐχ ἔστι διάλληλος ἢ δεῖξις. πῶς δὲ TAUTHY τὴν ἀπόδειξιν 
ποιεῖ μὴ εἶναι διάλληλον τὸ χαὶ δι᾽ ἄλλων ἐπι τ τς τὸ αὐτὸ συν- 

ὃ ἤχϑαι Oe, τοῦ μὲν γὰρ μὴ ἀνατρέπεσϑαι τοὺς λόγους τεχμήριον 
\ 

n wv x a \ 7, f ~ a ΄ > Aine ἄν εἴη χαὶ αἴτιον τὸ Uh διὰ τούτων μόνον τῶν EAN ἀλλὰ χαὶ ov 10 
wy 4 2 a 2 ~~ ¢ ~ av 

ded ~ ἄλλων ἀποδεδεῖχϑαι, tod δὲ ve εἶναι a oe ταύτας τὰς δείξεις πῶς 

ΟὟ 4 Αριστοτέλης τὸ Srey χαὶ τὸ μὴ ἔχον ον πρὸς τὴν μεταβατιχὴν 
10 χίνησιν, ᾧ ἕπεται ἐξ ἀνάγχης τὸ μὴ χινεῖσϑαι το σον εἰχόύτως ἀφ᾽ 15 

ξχατέρου τὸ ἕτερον ἀπέδειξεν, ὡς εἴ τις ἐχ τοῦ τετοχέναι τὸ γάλα ἔχειν 
, eat) ~ , y \ , συλλογίζοιτο χαὶ éx tod γάλα ἔχειν τὸ τετοχέναι ἢ ἐκ τοῦ ζῷον λογικὸν 

{ [4 σ ὃ» τῷ \ > —_ > v \ ce , Le αὶ oa ὑνητόν, ὅτι ἄνϑρωπος, χαὶ 2x tod ἀνθϑρῴπου τὸν ὁρισμόν: αἵ γὰρ οὕτω 
διάλληλοι δείξεις οὐχ εἰσὶν τη στον 30 

15 ‘Emotijsat 63 χρὴ καὶ ἐχ τούτων, τίνα χίνησιν ἀποφάσχει τῶν ἄστρων 
ὃ ᾿Αριστοτέλης, ὅτι τὴν τοῖς σφαιριχοῖς σχήμασιν ἀνοίχειον τ ὃι ὀργάνων 

+ ny + . + ε a) a) ae τὴν γὰρ τοιαύτην χίνησιν ἥχιστα κινητιχὸν εἶναί φησι τὸ 
σφαιριχὸν σχῆμα χαὶ τὴν αἰτίαν προστίϑησι διὰ τὸ μηδὲν ἔχειν ὄργα- 35 
νον πρὸς τὴν χίνησιν: ἐπεὶ τὴν ἐν ἑαυτῷ κίνησιν τῶν σφαιριχῶν 

΄ Ὑ ~ ~ ~ ~ 20 οἰχειοτάτην ἔλεγεν, οὐ τοῦ οὐρανοῦ μόνον, ἀλλὰ χαὶ τῶν ἄστρων, ὅτε ταῦτα 
4 cCn A \ >) , xn -» σ σ > \ IA) 5. S{PUGE* Gt χαὶ εὐλόγως ἄν δόξειεν G te ὅλος οὐρανὸς σφαιροειδὴς εἶναι 
χαὶ ἕχαστον τῶν ἄστρων. πρὸς μὲν γὰρ τὴν ἐν ἑαυτῷ κίνησιν ἢ σφαῖρα 
τῶν σχημάτων χρησιμώτατον: οὕτω γὰρ ἂν καὶ τάχιστα κινοῖτο χαὶ 80 
μαλιστα χατέχοι τὸν αὐτὸν τόπον. πρὸς δὲ τὴν εἰς τὸ πρόσϑεν ἀχρηστύ- 

25 Tatov" oes γὰρ ὅμοιον τοῖς δι’ αὑτῶν xwovugvors: οὐδὲν γὰρ Bea 
μένον ἔχει οὐδὲ προέχον, ὥσπερ τὸ εὐθύγραμμον. καὶ συμφωνεῖ τούτοις 
χαὶ τὰ ἐνταῦϑα λεγόμενα τὴν μὲν φαινομένην ταύτην χατὰ τόπον υετάβασιν 85 
"ἡ ὃι ἑαυτῶν λέγοντος τοῦ ᾿Αριστοτέλους ποιεῖσϑαι τοὺς ἀστέρας, τὴν δὲ 
Mes y SOs ὡς οἰχείαν τοῦ σφαιριχοῦ σχήματος σαφῶς διδόντος. διὸ χαὶ 
, ~. ~ , Ν σ σσ ΄ 5 \ 30 ἀμφότερα λέγει τ περὶ τοῦ σφαιριχοῦ σχήματος, χαὶ ὅτι ἥχιστά ἐστι χινητιχὸν 

a) 

τὴν δι᾿ ἑαυτοῦ μεταβατιχὴν χίνησιν, χαὶ ὅτι πρὸς τὴν ἐν ἑαυτῷ χίνησιν ἣ 10 

σφαῖρα τῶν σχημάτων χρησιμώτατον. 

1 ἔδειξεν) δὲείχνυσιν E 3 μὴ. εἶναι διάλληλον τὴν δεῖξιν E 4 δι ἀλλήλων Α 
τὸ (pr.) om. A zat AD: om. EFbe 6 DELEON) διαλλήλλων e corr. E: ἀλλή- 
hwy A ἀλλὰ --- ἄλλων (Ὁ) om. E 9 ὄργανον Ab: ὄργανα DEFe 10 ἀφ ἐφ᾿ A 
19 οὕτως ς 10 χρὴ καὶ ἐχ τούτων Ab: καὶ ἐκ τούτων χρή DEFc 11 φησι 
om. A 18 μηδὲ A 19 αὑτῷ c 20 ἔλεγε A οὐ] postea ins. A 
21 ἔγραφεν Ec, v eras. E διὸ] xtA. 290435 6 dc ὅλος) corr. ex 
ὅλως A ὃ οὐρανὸς A 22. χαὶ] bis D τῶν] seq. ras. 3 litt. E 24 χατέχοι] 
corr. ex χατέχει E? 24. 25 ἀγρηστότητα A 25 ὁμοίαν A αὑτῶν ΕΞ: αὐτῶν 
ADEF χινητιχοῖς ὁ 28 ἑαυτὸν E: corr. E? 29 ἑαυτοῖς) corr. ex ad- 
τοῖς ΑἹ οἰχείαν] e corr. E?: σχιὰν D 90. λέγουσι A ὅτι om. A 
ἥκιστ᾽ Fe 91 ἑαυτοῦ] corr. ex αὐτοῦ A! 32 χρησιμώτερον A 
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wy as ee X (oe = V8 σ΄ a ~ Oo \ ΟῪ 

Ρ. 991b17 Ete OE, εἰ WOLDS μεν ATAVTA XAL SV CWS TOD OTL χαὶ Piha 

\ Ἃ 

τὰ ἄλλα εἴη ἂν σφαιροειδῆ. 16 

Δεύτερον ἐπιχείρημα τοῦτο τοῦ σφαιριχοῦ τῶν ἀστέρων Getxtixdy 915» 
, ΄ ~ [.} ,ὔ Vv ‘ ~ 

ἀξιώματι χαὶ αὐτὸ προσχρώμενον τῷ λέγοντι ὁμοίως ἔχειν χατὰ τὸ σχῆμα 

5 ἕν ὁποιονοῦν τῶν ἄστρων χαὶ πάντα, εἴπερ ἁπλῆς οὔσης τῆς αὐτῆς οὐσίας 

ἐστὶν ἅπαντα" εἰ οὖν ἣ σελήνη ex τῶν τ τον αὐτῆς φωτισμῶν σφαι- 5 
ἊΣ a 7 as oO \ 5 

ροειδὴς Getxvotat, δῆλον, ὅτι χαὶ τὰ ἄλλα εἴη ἄν σφαιροειδῆ. εἰ γὰρ μὴ 
Ny) > > \ 7 > , “ Noe ag ΟῚ e 

σφαιροειδὴς ἦν, ἀλλὰ SUES Seay 2 0B et CUE aE a 

φωτισμοὶ τοιοῦτοι ἐγίνοντο, ὡς αὐξανομένην, τὸς χαὶ φυσᾶν τὰ μὲν 

10 πλεῖστα μηνοε!δὴ φαίνεσϑαι ἡ ἀμφίχυρτον, ἅπαξ ὃὲ διχότομον. ἀλλ᾽ εἰ 10 
ἊΝ ΄ wv: ΄ f > " 

υὲν διχότομον τὴν πανσέληνον ἔλεγεν, ὡς ΤΟΣ αὐτὴν ἐχάλεσεν 
4 A = SS AS, Sore : Fintan veOVel ΠΝ ταν patos διὰ th διχῇ τέμνειν tov μῆνα, χαὶ τὰ ἄλλα συνεφώνει xat τ o- 

πλεονάχις μηνοειδῆ ἘΠΕῚ χαὶ γὰρ αὐξανομένη χαὶ φϑίνουσα: χαὶ 

ἀμφίχυρτος ὁμοίως. eet δὲ pst ὀλίγον διχότομον τὴν χαὶ Tap ἡμῖν 15 
ce ’ Ded ς ΄ > 

15 λεγομέ τς ὀνομάζει, ὅταν λέγῃ “τὴν γὰρ σελήνην ἑωράκαμεν διχότομον 
> ee > 

μὲν οὖσαν, ὑπελϑοῦσαν ὃὲ τῶν ἀστέρων τὸν τοῦ Ἄρεος χαὶ ἀποχρυβέντα 
᾿ \ \ ΄ > ~ PF Ω AY \ \ \ \ Ψ 

μὲν χατὰ τὸ μέλαν αὐτῆς. ἐξελθόντα ὃὲ χατὰ τὸ φανερὸν χαὶ λαμπρόν, 
~ 2 ~ A o δ a G δι ‘ γᾷ \ 5 BLA " Sy 

χαλῶς ἐξηγοῦνται τὸ ἅπαξ διχότομον: χαὶ γὰρ αὐξομένη χαὶ φϑίνουσα 20 
a ΄ , Vv 

χαὶ πὴ χαὶ ἀμφίχυρτος ἐπὶ χρόνον γίνεται πλείονα: ἔστι γὰρ τὸ 
‘ 

[4 

50 μᾶλλον χαὶ ia ἐν τούτοις τοῖς σχήμασι: διχότομος δὲ χἄν γίνηται xat 

αὐτὴ χαὶ αὐξομένης χαὶ φϑινούσης. ἀλλ᾽ οὐχ ἐπὶ χρόνον τινά, οὐδὲ τὸ 
ἊΝ ~ 4 > ? 2 ~ a 

μᾶλλον χαὶ ἧττον ἔστιν ἐν τούτῳ τῷ σχήματι, ἀλλ ἀχαριαῖός ἐστιν αὐτοῦ 5 

χρόνος, ὅπερ τὸ ἅπαξ δηλοῖ. τοῦ GE σφαιριχοῦ ἴδια τυγχάνει ταῦτα τὰ 
7 ἵ ‘ 

τῶν φωτισμῶν oyhuata, διότι ἡωυϊσφαιρίου ἀεὶ φωτιζομένου. ὅταν μὲν 
‘ li z) ΠῚ ‘ ‘ ἢ 

> ~ ΄ ica ΄ ΄ 

95 χατὰ τὴν αὐτὴν οὖσα μοῖραν ὑποτρέχῃ τὸν ἥλιον ἢ σελήνη. τὸ μὲν πρὸς 

τῷ ἡλίῳ μέρος αὐτῆς φωτίζεται, τὸ GE πρὸς ἡμᾶς σχιερόν ἐστιν, ἀφιστα- 80 

1 δέ, εἰ] corr. ex δὲ εἰς A: 5° DEe: δὲ F ἕως tod] omnia verba Arist. hab. D 

2 τἄλλα ety av AF: ἂν εἴη DEc ὃ ἕν] corr. ex ἐν E?: ef F ἀστέρων 

Fe ede ὄντα C 6 ἐστὶν ἢ A - εἰ --- spatpoerdy (7)| mg. E? épw- 

μένων --- φωτισμῶν] φωτισμῶν αὐτῆς τῶν φαινομένων E? 6.7 δείκνυται σφαιροειδής Fe 

7 εἴη ἂν A: εἴη D: om. E: ἂν εἴη Fe σφαιροειδῆ | σφαιριχά εἰσιν E* ante εἰ del. ἣ 

οὖν σελήνη σφαιροειδὴς E* 8 ἦν] 6 corr. D 9 ἐγίνωντο A 10. 11 ἀλλ᾽ εἰ μὲν 

om. E 11 διχότομον om. Εἰ: διχότομον δὲ ἘΣ ἔλεγεν) mut. in λέγει E? 

post ὡς add. δὲ E? 12 “Apatos] ἄρα A; cf. Φαινόμ. 78 συνεφώνει χαὶ τὸ scripsi: 

συνεφιυνεῖτο A: συνεφώνει τὸ DEF be 19. αὐξομένη Ὁ 14 ἐπεὶ Fe μετ᾽ 

ὀλίγον] 29243 sq. “at OM. ὁ 15 γὰρ] μὲν E ἑοράχαμεν Ee 15. 16 διχότο- 

μὸν μὲν om. A 16 τὸν] corr. ex τῶν E! Ἄρεως E ἀποχρυβέντα AF: 

ἀποχρυφϑέντα DEe 18 διχότομον AFb: διχότομος DE αὐξανομένη Fe 20 χαὶ 

(pr.)] te χαὶ Fe: χαὶ τὸ A ἐν --- ἧττον (22) om. Ab γένηται ς 21 post αὐτὴ 

add. δὶς E? αὐξομένης DE: αὐξανομένη Fe φϑινούσης DE: φϑίνουσα Fe 

22 ἧττον EF: τὸ ἧττον D 23 δηλοῖ E'Fb: δηλοῦν ADE τὰ C: om. ADEFe 

25 μοῖραν] popav A brotptyy AF: ὑποτρέχει DE 
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S υένης δὲ τοῦ ἡλίου τὸ φωτιζόμενον det ἡμισφαίριον, ὅσον ἀπολείπει τοῦ 215» 
ἄλλου μέρους, τοσοῦτον ἀπολαμβάνει τοῦ πρὸς ἡμᾶς" διὸ μέχρι μὲν τοῦ 

ἡμίσεως μηνοειδὴς φαίνεται, tod ὃὲ ἡμίσεως τοῦ ἄνω χαὶ τοῦ ἡμίσεως 
τοῦ πρὸς ἡμᾶς φωτιζομένου διχότομος δρᾶται, ὅταν τετραγωνιχὴν διάστασιν 85 

5 ἀποστῇ τοῦ ἡλίου, τὸ δὲ ἐχεῖϑεν μέχρι τῆς διαμέτρου ἀμφίχυρτος φαίνεται" 

διαυετρήσασα δὲ τὸ μὲν πρὸς ἡμᾶς ὅλον ἡμισφαίριον ἔχει πεφωτισμένον, 

τὸ GS ἄνω νεῦον ἀφώτιστον, χαὶ πάλιν Bpnstonse τῷ ἡλίῳ ἀμφίχυρτόν τε 

ἴσχει πρὸς ἡμᾶς χαὶ διχόύτομον χαὶ τ χαὶ ἐν τῇ συνόδῳ σχιερόν. 40 
\ 

αἴτιον δέ. ὅπερ εἶπον, TO "πος αὐτῆς ast φωτίζεσϑαι seein 

10 οὔσης: ὡς, εἴ γε τυμπανοειδὴς ἢ φαχοειδὴς ἦν, ἐν μὲν ταῖς συνόδοις χαὶ 

ταῖς πανσελήνοις πο ας ἃ ἌΣ ν ὥσπερ χαὶ νῦν, ἀποστᾶσα δὲ ὁσονοῦν 

τοῦ ἡλίου ἐφ᾽ ἑχάτερα οὐχέτι μηνοειδὴς ἢ διχότομος ἣ ἀμφίχυρτος Fy, 45 

ἀλλ ὅλον ἐφωτίζετο τὸ πρὸς ἡμᾶς διὰ τὸ μηδὲν εἶναι τὸ ἀντιβαῖνον 210: 

ταῖς ἀχτῖσιν ἐπὶ τοῦ τυμπανοειδοῦς: ἐπὶ δὲ τοῦ φαχοειδοῦς ὀλίγου τοῦ 

15 ἐν μέσῳ ἀναστήματος ὄντος ἀλλοῖον ἂν ἐγίνετο τὸ σχῆμα τοῦ φωτισμοῦ. 

Εἶτα καὶ ἄλλην ἀπόδειξιν ἀπὸ τῆς ἀστρονομίας ἐπάγει, ὅτι οὐχ ἂν 

ἦσαν at τοῦ ἡλίου ἐχλείψεις μηνοειδεῖς, ὥσπερ νῦν ὁρῶνται, εἰ μὴ 5 

σφαιροειδὴς ἣν ἣ ὑποτρέχουσα αὐτὸν σελήνη. δέδειχται yap, ὅτι, ὅταν 

σφαῖρα. ὑπὸ σφαίρας ἐπισχοτῆται, τοιαῦται γίνονται αἱ ἀποτομαί. μήποτε 

90 GS χαὶ τὰ ἄλλα xvxdotepy, σχιάζοντα, οἷον τυμπανοειδῇ χαὶ paxoso7, wy- 

νοειδεῖς τὰς ἀποτομὰς ποιοῦσιν: εἰ μέντοι χινεῖσθϑαι ὑποτεϑείη περὶ τὰ 10 

ἑαυτῶν χέντρα. οὐχέτι χατὰ πᾶσαν ϑέσιν τὰ τυμπανοειδῇ ἣ φαχοειδῇ τὰς 

ἀποτομὰς ποιήσεται. 

O 
ἘΞ > / ~ a) > ~ 2) ~ ~ > Ὧν yn v 

p. 291» 24 Δυοῖν 6 ἀποριῶν οὐσῶν ἕως τοῦ οὐδὲν ἄν ἄλογον 
κὲ 

εἶναι δόξειε τὸ νῦν ἀπορούμενον. 

= Δύο λοιπὰς ἀπορίας περὶ τῶν οὐρανίων ἀπορωτάτας ὄντως προβάλ- 20 

λεται, ὧν ἢ πρώτη τοιαύτη: διὰ τί τῆς ἀπλανοῦς μίαν χινουμένης φορὰν 

τὸ πλησιαίτατον αὐτῆς, οἷον 7 τ Κρόνου Bees οὐχ ἐλαχίστας χινεῖται 

χινήσεις, οἷον δύο, τὸ ὃὲ μετ᾽ ἐχείνην τρεῖς ἢ xat ἄλλην τινὰ τῶν ἀριϑμῶν 

80 ἀνάλογον τάξιν, ὥστε ἀεὶ τὰ πορρώτερον πλείονας χινεῖσϑαι, ἀλλὰ τοὐναντίον 25 

τοῦ (pr.) om. A 2 ἄλλου μέρους Ab: ἄνω μέρος DEFe 3 ἡμίσεος (pr.) DEF 

ἡμίσεος (alt.) DEF ἡμίσεος (tert.) DEF 4 τοῦ] tod χάτω τοῦ Fe 7 προσι- 

οὔσα DEF: προιοῦσα Ab ὃ πρὸς] τὸ πρὸς ὁ 9 τὸ ADE: τὸ τὸ E?Fc 

11 πανσελήναις Α 13 ὅλον] ὅσον D ἀμβαῖνον A 14 τοῦ (pr.) om. Fe 

φαχοειδοῦς] σφαιροειδοῦς A 15 ἀναστήματος] ἀπαναστήματος E: ἐπαναστήμα- 

τὸς Hi? ἂν] om. DE ἐγίνετο A: ἐγένετο DEFe 17 ὁρῶμεν D 

18 ὁπόταν ὁ 19 ἐπισχοτῆται]) ἐπισκόπτηται EK: ἐπιχρύπτηται E*: lac. F ὑποτο- 

pat A 20 οἷον AF: οἷον ta DE 22 tas] fort. τοιαύτας tas 24 ἀπορίαιν 

οὔσαιν DEFe ἕως τοῦ] omnia verba Arist. hab. D ἄλογον ἂν DKe 

25 εἶναι δόξειε A: δόξειεν D et seq. ras. 1 litt. E: δόξειεν εἶναι Fe 26 ἀπορω- 

cat A ὄντως] οὔσας Fe 27 τοιαύτη om. Fe τί] suprascr. E? χινου- 

μένης. μίαν Fe φορᾶς A 90. ἀεὶ] ἀνάλογον D πορρώτερα Fe 

4 
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, e ry Τὶ) = Ve Ἂς hy? Γι ~ wy 4 Μ \ ¢ Ἢ 

συμβέβηχεν. ὃ γὰρ ἥλιος χαὶ ἢ σελήνη χατωτέρω τῶν ἄλλων ὄντες: χαὶ 210. 
> ig4 ~ ΄ \ ‘ ΄ ξ "{ 

γὰρ καὶ αὐτὸς τὸν ἥλιον προσεχῶς ὑπὲρ τὴν σελήνην ὑποτίϑεται, ὥσπερ 

i χαὶ ὃ ᾿Ιλάτων- ἐλάττους χινοῦνται χινήσεις ἢ τῶν πλανωμένων ἄστρων 
᾿ \ \ ¢ ΄ > ~ ε ~~ φὰ ΄ 
ἔνια" χαὶ γὰρ ἁπλουστάτη μὲν ἐν τοῖς πλανωμένοις ἢ τοῦ Ἡλίου χίνησις, 30 

γα 
ξ΄ a ~ , ~ wv / , ~ , 

5 ἣ δὲ τῆς σελήνης τῶν ἄλλων ἅπλουσ τέρα. χαίτοι ἐχρῆν τοὺς ἀνωτέρω 

ί 

Ν 

πορρώτερον ὄντας τοῦ μέσου χαὶ πλησιαίτερον τῆς ἀπλανοῦς, ἣν πρῶτον 

σῶμα χαλεῖ, ἁπλουστέρας τοῦ ἡλίου χαὶ τῆς σελήνης ἔχειν τὰς χινήσεις. 

χαὶ ὅτι τῶν ἄλλων χατωτέρω ἐστὶν ἢ σελήνη, δείχνυσιν dx τῶν ἱστορημένων 

αὐτῆς ὑποδρομῶν, ὧν μίαν χαὶ αὐτὸς ξωραχέναι φησὶ τὴν τοῦ “Apenc: % 
\ > c 5 ~ 

10 διχότομον γὰρ οὖσαν ὑπελϑεῖν φησι τὸν tod "Αρεος, χαὶ ἀποχρυφ ρϑῆναι | μὲ 
\ ΄ > ~ "» Ω “ > x 

αὐτὸν χατὰ τὸ μέλαν αὐτῆς, ἐξελϑεῖν δὲ χατὰ τὸ λαμπρόν, ὡς αὐξομένην 
> > ΄ "ὺΝ ~ , \ ‘ 

αὐτὴν εἶναι διχότομον. ἀλλὰ τοῦτο μὲν αὐτὸς ἐθεάσατο, χαὶ περὶ τοὺς 40 
wv ΝΑ b) ΄ Ν >) \ ΩΛλ \ 3 ‘4 =) , / 

ἄλλους GE ἀστέρας τὸ αὐτὸ ΠΝ τοὺς ἀνωτέρω ἐτήρησαν Αἰγύπτιοί τε 
Ψ 

χαὶ ΠΣ ὡς πολλὰς αὐτῶν περὶ ἑχάστου τῶν ἀστέρων τηρήσεις 

15 παραδεδόσϑαι. 
N? ‘ AY a , b] x \ / \ > ew 5 \ 

Kita χαὶ thy δευτέραν ἀπορίαν ἐπάγει, διὰ τίνα ποτὲ αἰτίαν ἐν μὲν 
’ 

τῇ ἀπλανεῖ τοσοῦτόν ἐστιν Ὁ ΤΣ πληϑος, ὥστε τῶν ἀναριϊμιήτων εἶναι 4 
2 ) 

ν éxdoty 6& τῶν ὑπ᾽ αὐτὴν σφαιρῶν οὐ eves πλέον ἑνὸς Ov ea 
wv , ~ 

ὑπάρχον ἄστρου. χαὶ tote πρὸς τὸ | παράβολον τῆς ζητήσεως ἀπιδὼν 216» 

20 χαὶ φοβερὰν αὐτὴν εἶναι διὰ τὸ μέγεϑος τῶν ἀποριῶν λογισάμενος παρα- 

ν δὴ τούτων ζητεῖν μὲν χαλῶς ἔχει χαὶ 
>. \ / LA .} , a“ ~ a \ = 

THY ἐπὶ πλέον σύνεσιν ἀποδέχεσθαι 7 μᾶλλον ἀπαιτ εἶν: τούτῳ γὰρ 5 

μᾶλλον ἐλλείπειν τὸν λόγον οἴεται ὁ ᾿Αλέξανδρος, διότι τὸ ἐπιφερόμενον 

τούτῳ μᾶλλον χατάλληλον εἶναι δοχεῖ. μήποτε δὲ οὐχ ἐλλειπτιχῶς ὃ λόγος 
5 Vv xa 4 ~ 

25 εἴρηται: οὐδὲ yap εἴωϑεν ὁ ᾿Αριστοτέλης, χἂν βραχύλογος 7, ἐλλειπτιχῶς ied ΠῚ ΠΣ . | il 7 
a >> \ -> ΄ a ~ x ~ “ ~ \ 

ἑρμηνεύειν: ἀλλὰ τοὺς μάλιστα συνετούς φησι δεῖν τὰ τοιαῦτα ζητεῖν χαὶ 10 
, > ΄ 5 

οὐ τοὺς τυχόντας χαὶ μὴ ἀποδειλιᾶν, xdv μιχρὰς ἔχωσιν ἀφορμὰς περὶ 
~ \ , nt x4 ~ ~ \ 

αὐτῶν χαὶ πλέον τῆς KATA τόπον διαστάσεως, ὡς εἶπεν ἀλλαχοῦ, τῶν περὶ 
> 5 ‘ , σ a7 Ἃ ~ lod Vv > ~ 

αὐτα συμβεβηκότων αφξεστηχωσιν" ὁμῶς OS, χαν τοῦτο οὑτως CYT, SX τῶν 
i 

΄ " ws ~ - ~ > δ᾽ 

80 ῥηϑησομένων λογισμῶν οὐχ ἂν ἄλογον δόξοι τὸ νῦν ἀπορούμενον. 

2 αὐτὸς] corr. ex αὐτοῖς E? ὑπὲρ] ὑπὸ A 3 Πλάτων] Tim. 88 ἃ 5 ἀνωτέρω 

CDE: comp. F: ἀνωτέρους Ac 6 πορρωτέρω C: comp. F 8 xatwtépa CFe 

9 ἑοραχέναι ec Ἄρεως E 10 Ἄρεως E 11 αὐτὸν DF: αὐτὴν AE 

αὐξομένην] post o ras. 2 litt. E 13 τοὺς om. c 16 ἀπορείαν E, sed corr. 

TOT ς 17 εἶναι om. Fe 18 δὲ éxdoty Fe πλεῖον CE 19 ὑπάρχον- 

tos D 21 μὲν (pr.) om. ς τούτων δεῖ E: corr. E* 22 τούτῳ] τοῦτο DE: τὸ EB? 

23 tov λόγον] mut. in τῷ λόγῳ E? 24 εἶναι] 6. corr. E ἐλλειπτιχὸς Ὁ 

28 αὐτοὺς E 29 ἀφεστήκωσιν E: ἀφεστήκασιν ADF ἔχει E: corr. E? 

90. λογισμῶν om. Fe ἄλογον] ἃ e corr. ἘΠ δόξοι F: δείξη A: δόξει DE- 
Nive ek 
OOSELE ὁ 

Comment. Arist. VII Simpl. de Caelo. 31 
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ὡς τοῦ 216> M2 p- 292018 ᾿Αλλ᾽ ἡμεῖς ὡς περὶ σωμάτων μόνον αὐτῶν 

ἢ χαὶ τὰ πολλὰ πάντα πρὸ δδοῦ ἐστι πρὸς τὸ ἄριστον. 20 

5 

Τὰ μὲν εἰρημένα μέχρι τοῦ νῦν περὶ τῶν δύο ἀποριῶν εἴρηται, ἐν- 

τεῦϑεν δὲ ἐπὶ τὴν λύσιν τῆς προτέρας ὁρμήσας τὴν αἰτίαν πρῶτον λέγει, 
Ξ Ὁ) na 5 7, ΄ γος > La, Ἂ \ o 5 ‘ ‘ Ἂς ΄ » ι ἐδ 

5 OL ἣν ἀπορώτατος ὁ λόγος δοχεῖ, χαὶ ὅτι οὐ παρὰ τὸ ζητούμενον, ἀλλὰ 90 

παρὰ τοὺς ζητοῦντας. ὡς γὰρ rep σωμάτων ἀψύχων αὐτῶν χαὶ οἷον τῶν 
Pde aS ϑ ase a Aled , 2s ~ NG IAG os Hele ἐν τοῖς ἀριϑμοῖς μονάδων τάξιν μόνον ἐχουσῶν πρὸς ἀλλήλας, ἀψύ- 

χων δὲ τὸ πάμπαν οὐσῶν. οὕτω περὶ τῶν οὐρανίων ἀλλο οτι ἄλυτον 

τὴν ἀπορίαν νομίζομεν: χαὶ γὰρ ἣν ἂν ἄλυτος οὕτως ἐχόντων μηδεμιᾶς 80 

10 ἀπ᾿ αὐτῶν ἀφορμῆς πρὸς λύσιν εὑρισχομένης. δεῖ δὲ ὡς περὶ ἐμψύχων 

αὐτῶν SEE λογιχὴν ψυχὴν eyovtwy, ὥστε χαὶ πράξεως χαὶ ζωῆς 

προχτιχῆ ς “μετέχει ν᾿ τὸ μὲν γὰρ ποιεῖν χαὶ ἐπὶ τῶν ἀλόγων ψυχῶν λέγομεν 

χαὶ τὸν τῶν ἀψύχων σωμάτων, τὸ δὲ ἀρ ἰδίως ἐπὶ τῶν λογικῶν 35 

ψυχῶν χατηγοροῦμεν. ἐὰν οὖν οὕτως αὐτὰ νοήσωμεν το οὐδὲν παρά- 

15 hoyov (ἂν) δόξειεν εἶναι τὸ περὶ τὰς χινήσεις τῶν οὐρανίων συμβαῖνον. ' | t 
ὯΔ \ \ ~ ΄ Ὁ κι ~ ar ~P 2 τῳ A ef, ~ 5 C ~ 

TELOT], (AO πραχτιχα TAVTA ἔστι. TAA OF πρᾶςις OLA χινησεῶς TOV ayavoo 

[ΟΝ] ὯΝ 

tA aw σ ~ Ἁ wv Me A nn 3; Ω “ v an 

ἔγεχα γίνεται. ΟΣ ὅτι τῷ μὲν ἄριστα ἔχοντι χαὶ ἣ αὐτοαγαϑῷ ὄντι 7 40 

συνηνωμένῳ “AT οὐσίαν τῷ αὐτοαγαϑῷ, οἷον τὸ πρῶτον χινοῦν- τοιοῦτος 
ὃς ὁ πολυτίμητος νοῦς ταῦτα χωρὶς πράξεως χαὶ χινήσεώς ἐστί te χαὶ 

Ὰ Da \ " G4, a Ba en ΤΕΣ τ Ni OF base dX es ihe ἢ ἀταϑοῦ 
“0 cyst το AVON OV, Ἢ, WS αὑτος φησι, TO μεν ξχϑει. τὸ οξ υξτεχϑξι τοῦ ao. 0U 

~ ~ > Did ~ ΄ ΄ 

προσεχῶς, τῷ δὲ ἐγγυτάτω δι᾿ ὀλίγης ual μιᾶς χινήσεως ὑπάρχει τὸ 45 
5 ἧς Κ᾿ ~ > ~ 
ἀγαϑόν. ἂν a ἀπλανεῖ, τοῖς δὲ πορρωτερὼ διὰ πλειόνων, ὡς τοῖς 

ῃ 

r τὰ δὲ Bees | Be Ἶ GE ae een zs πλάνησι. τὰ GF οὐδὲ τυχεῖν ἀμέσως ἐχείνου δύναται, ἀλλὰ ce τὰ TAy- 2174 

ἧς σιάζειν τοῖς τυγγάνουσιν ὥσπερ Hv, χαὶ διὰ τοῦτο ἀχίνητός ἐστιν. H χαὶ Ξ ἵχι ’ fh) WY) Ι > ἢ 
Χ \ c \ S\ X bye?) ΟῚ ΄ 9, ~ yf 5) Le 

25 τὸ ὑπὸ σελήνην πᾶν, Εἴπερ ἢ μὲν én εὐϑείας ἀτελῶν ὄντων ἐστίν, ἢ δὲ 5 

χύχλῳ τῷ πυρὶ χαὶ τῷ ἄνω ἀέρι μετὰ τοῦ οὐρανοῦ. εἶτα τ mapadetywart τῷ 

σώματι χαὶ Aly ὑγείᾳ χρησάμενος, τὸ μέν, φησί, σῶμα χαὶ χωρὶς τοῦ 

ὃ ἔχει διὰ τὸ ἄριστα συνεστάναι, ὅπερ ἀναλογεῖ τῷ ἀχινήτῳ, 9 Ὥς γυμνάσασϑαι 

τὸ δὲ μιχρὰ περιπατῆσαν. ὅπερ τῇ ἀπλανεῖ προσείχασε, τῷ δὲ πλειόνων 10 

80 δεῖ γυμνασίων πρὸς τὸ ὑγιαίνειν οἷον δρόμου χαὶ πάλης χαὶ τῆς ἐν τῷ 

1 ὡς om. D αὐτῶν μόνον Ee: αὐτῶν μόνων F ἕως τοῦ] omnia verba Arist. 

hab. D; quod posthae non notabo 2 τὰ πολλὰ A: τὰ ἄλλα DE: τἄλλα F 

τἄριστον Ke 3 τοῦ A: om. DEFce 4 δὲ om. Fe ὅ ἣν CDEF: ἧς Ab 
6 οἵων Fe 8 to om. Fe οὕτως ¢ 9. μηδεμιᾶς A: οὐδεμιᾶς DEFc 

10 ἀπ] bx D ἀφορμῆς ὑπ᾽ αὐτῶν E 12 ἀλόγων] ἄλλων E ἀλόγων --- 

alt. τῶν (13) om. A 15 ἂν addidi: om. ACDEFbe 16 ἐστιν E: om. ὁ 

17 αὐτῷ ἀγαϑῷ Ab 18 αὐτῷ ἀγαϑῷ A: ἀγαϑῷ C 21 τῷ AE: τὸ CDE ἐγγυ- 
tatw ACF: ἐγγύτατα DE 22 τοῖς (pr.)] e corr. D: τῆς ὦ ὡς} ὥσπερ Fe 

23 πλάνεσι A ἀλλ᾽ Fe 24 ἡ scripsi: ἢ ACDEFe 25 πᾶν Ab: πᾶν ἰδίαν 

(corr. ex ἠδίαν E*) γὰρ οὐχ ἔχει χατὰ φύσιν χίνησιν DEFe 28 γυμνάζεσθαι EFe 
29 ἀπλανῆ E: corr. E? προσήχασε EK, sed corr. 
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, ~ ~ ΄ “ ἣν Ἁ ’ 

παλαίειν γυμναστιχῇῆς διατριβῆς" τοιαύτη γὰρ 7 χόνισις διὰ τὸ ἐν xover 2] 
΄ \ 5 , ~ > ΄ - 5 , > + ~ 

γυμνάζεσϑαι τα παλαιστριχα" τοῦτο δὲ ὡς τῷ πλανωώμξένῷ ἀναλήγοὺν παρ- 
~ δι Ἂ , x Ld 

είληπται" τῷ OF SOYATWS OLAXSLULEVID ἢ 006 
ἊΝ 

ne 

f 1 Ν ; 
ὁποσαοῦν πονοῦντι TH εἰλιχρινὲς ρινὲς 

c es 3. ON ε ΠΑΡ κω ε 5 7 5 , 5 , 

ς ὑγείας ayadov ὑπάρχει, ὅπερ τῷ ὑπὸ σελήνην ἀπείχασεν ἀμέσως 
: 

᾿Ν 

Ί 
, / ~ ‘ , 

pee τῆς ϑείας ἀγαϑότητος μὴ δυναμένῳ χαὶ διὰ τοῦτο μὴ χινουμένῳ 
' 

Mz 

5 { ’ s\ ὟΝ ν Ἃ ‘ 

Αἰσϑανόμενος δὲ ἔτι ἐλλιπῶς τὸν λόγον ἔχειν: μὴ yap εἰρῆσϑαι τὴν 
, ~ ~ ~ , ε ‘ , 7 ‘ ΄ ors 

αἰτίαν τῆς ἐν τῷ πλανωμένῳ διαφορᾶς, διὰ τί ἢ μὲν σελήνη χαὶ ὁ ἥλιος 
5 , ~ 5 

ἐλάττους χινοῦνται χινήσεις, τὰ OF ἀνωτέρω πλείονας: ἀναπληροῖ τὸ λεῖπον 
, Ἃ ’ , ~ ~ ~~ 9) 

λέγων τὰ τιμιώτερα πλείονα πράττειν διὰ τὸ πολλῶν τῶν εὖ δύνασϑαι 
ΔΝ τς καὶ “ΝΣ pa he “ΟΝ ᾿Ξ icine Ee a OG A AC ath Vn EN as κα΄ Ὧ 

TOYELY, χαὶι TOUTOLS μᾶλλον TPOGTXSLY τὸ πηλλα ἢ τὸ πηλλάχις χατορι)οῦν. 

ὅπερ ἐστὶ χαλεπώτατον: οἷον μυρίους ἀστραγάλους Χίους βαλεῖν 9: 
5 ‘oe an ‘ fod ‘ss 5 , 

ἀστραγαλίζοντα ἢ Κῴους" γράφεται γὰρ χαὶ οὕτως ὡς μεγάλων ἀστραγά- etl | | i Deas at | i 
μὴ 

λων ἐν ἀμφοτέραις τι ινομένων ταῖς νήσοις. οὐ μόνον δύσχολον, ἀλλὰ 

ΞΡ 

> . ~ , c~ ~ a ~ >) , 

χαὶ αδύνατόν ἐστιν. ah ἕνα᾽ Fj δύο oy, Ον"- τοῦτο OF τοις ἰσχυρήτεροις 

> n Ἁ ’ὔ ~ 5 5 ~ , > 

προσήχει χαὶ TH διὰ πλειόνων τοῦ τελιχωτάτου ἀγαϑοῦ τυγχάνειν; οἷον εἰ: 
“ΟΝ σ - ~ “aN ws ~ Φ ΄ 

τοδὶ ἐπὶ δέοι τοῦδε ἕνεχα ποιῆσαι, τοῦτο ὃὲ ἄλλου χαὶ τοῦτο ἑτέρου, ὡς 

τὸ γράμματα μαϑεῖν διὰ τὸ χαὶ μαϑημαάτων δύνασϑαι μετασχεῖν χαὶ τοῦτο 
΄ 

διὰ τῶν ee Hoar χαὶ τοῦτο διὰ THY προς τὸ ϑεῖον δμοίωσιν χαὶ γὰρ 

\ Ἃ > \ ΄- > \ { ἡ δ 2 = ἘΣ τ χων σ Ἂ) NH 

vi ἡ δυσὶ padtov χαὶ τῷ ἀσϑενεστέρῳ ἐπιτυχεῖν, ὅσῳ ὃ ay 
\ 5 , , 5 ~ ~ ‘ ΄ Ων 

διὰ πλειόνων, χαλεπώτερον. ὡς οὖν ἐν τοῖς γενητοῖς ζῴοις at τοῦ 
3 }» ~ , a ‘ “᾽ν ~ a Zl ΄ 

ἀνθρώπου πράξεις πλεῖσταί εἰσι διὰ τὸ πολλῶν τῶν εὖ δύνασϑαι ἘΠ χσγειν 
. ¥ ¢ o . \ , ‘ wy ὅν Ἢ :Σ ες 

τὸν ἀνϑρωπον, ὅς γε πολλὰ πράττει χαὶ ἄλλων ἕνεχα πολιτευόμενος χαὶ τὸ 

7a 

"0 

$e 

ἐχείνων ἀγαϑὸν εἰς ἑαυτὸν παι τὶ οὕτω Ost νομίζειν χαὶ τὴν τῶν ἄστρων 40 
-» , > ΄ wy oY wry ΜΌΝ \ 

πρᾶξιν χαὶ χίνησιν ποιχιλωτέραν εἶναι πολλάχις ἄλλων παρ᾽ ἄλλα διὰ τὸ 
πλειόνων ἀγαϑῶν δύνασϑαι τυγχάνειν: χαὶ γὰρ χαὶ 6 ἀνϑρωπος τιμιώτερόν 
3 ~ wy , ~ , 

ἐστι τῶν ἄλλων ζῴων τῷ πλείονα πράττειν. 
YW, >) Ἃ e ~ , ~ > X ΄ 

Εἴη δ᾽ ἂν ὃ πᾶς λόγος τοιοῦτος" εἰ μὲν τιμιώτερα εἴη τὰ πλείω 
’΄ a ΓΝ \ if ~ [4 ~ 5 

χινούμενα, διὰ τὸ πλείω χατορϑοῦν πλείω χινοῦνται. εἰ 
{ 

> 
Bia ~ σ 

\ ΄ ΕΡῚ 3S 
Of χαταδεέσ τερᾶ. OLA 45 

\ ar a 3 id ~ ΄ ~ ba) gic 

τὸ μὴ δύνασϑαι Ot’ ἁἅπλῃς χινήσεως τοῦ | ἀρίστου τυχεῖν: ὥστε xdy 217 
‘ 

~ > ~ > ‘4 x“ ~ ΄, \ > \ id ’ > > a 

τοις αὑτοῖς TAVAVTLA XAY τοις ἐναντίοις TA αὐτὰ VTANYT), οὐχ απορησομεν 

, +4 \ ~ ΄ \ “Ὁ ᾽ > ἌΝ > 

λύσεως. ἀλλὰ 7 προς σφ' 500s TOLS πραγμασι TAS ATLAS ἀποοώσομεν. ASYEt ον 

a ¢ ? pees 5 . ~ a by ond ,. (0 ens Ξ De, «<r 5 ‘ 

ταῦτα ὁ ᾿Αριστοτέλης οὐ διαιτῶν τῇ ἀξίᾳ τῶν ϑεῶν: ἐπισφαλὴς yap 4 

1 γυμναστιχῆς AC: γυμναστιχῶς DEF χόνισις F, ef. Arist. 292226: χίνησις ADEb 

Ὁ ὁπωσοῦν Fe 4 ὑπάρχοι E: ὑπάρχον F ὅπερ τῷ] mut. in ᾧπερ τὸ D 

5 ϑείας] εὐθείας Fe τοῦτο] τοῦ A 6 αὑτούς Α 7 ἐλλιπῶς CDF: ἐλλειπῶς 

AE τὸν λόγον ἔχειν ACh: ἔχειν τὸν λόγον DEFe 8 διὰ τί AC: διότι DEFe 

13 χαὶ Fb: om. ADE 15 τοῦτο] τούτοις DE 16 χαὶ om. ec 11 τοδὶ] τὸ Get: 

A: τὸ E δέον E 21 οὖν om. Fe 23 γε] yap A 24 οὕτως c 

dct] corr. ex δὴ E? ἀστέρων Ὁ 26 τιμιώτερός D(b) 27 ἐστι τῶν ἄλλων 

ξῴων Ab: τῶν ἄλλων ζῴων ἐστὶ DEFe πλείονα] -o- e corr. E! 91 ὑπάρ- 

χει E 99. διαρτῶν ς ϑέσεων c 



484 SIMPLICID IN L. DE CAELO II 12 [Arist. p. 292218] 

λόγος: ἀλλὰ ἀφορμὰς διδοὺς λύσεως, ua’ dc, χἂν τὰ τιμιώτερα ἧττον 217» 

ἐνεργῇ. οὐ ϑαυμασόμεϑα, χἂν τὰ χαταδεέστερα. 

Εἰπὼν δὲ περὶ τοῦ ἀνθρώπου, ὅτι πολλὰ πράττει χαὶ οὕτω πολλά. 
σ " wv σ ΄ σ X τω Χ nla L4 c ΄ 

ὥστε χαὶ ἄλλων ἕνεχα πράττειν, ἵνα μὴ τοῦτο τὸ ἄριστόν τις ὑπολάβῃ; 
> 4 ~ Xr bl A » ἌΓ. = >. 9 _-~ aed \ 5 5 ἐπήγαγε τῷ δὲ ἴσως ἄριστα ἔχοντι οὐδὲν Set πράξεως χαὶ τὴν 10 
oF χρῷ ~ ὯΝ \ a σ Ξ >) ΄Ν bt / σ \ 

αἰτίαν προστέϑειχε, μᾶλλον Of χαὶ τὴν τοῦ ἀπόδειξιν, εἰπών, ὅτι τὸ 

ἄριστα ἔχον τοῦτό ἐστιν, ᾧ τὸ εἶναι τοῦτό ἐστι τὸ οὗ ἕνεκα εἶναι" τὸ 

ap ἄριστον τὸ πάντων τέλος ἐστὶ χαὶ οὗ ἕνεχα πάντα, τὸ ὃὲ πρᾶττον ἄλλο 
ἐστὶ παρὰ τὸ οὗ ἕνεχα. χαὶ ταύτης πάλιν τῆς προτάσεως τὴν αἰτίαν 15 

10 ἐπήγαγεν εἰπών: ἢ γὰρ πρᾶξις ἐν δυσίν, ὅταν καὶ οὗ ἕνεχα ἡ χαὶ 

τὸ τούτου ἕνεχα. εἰ γὰρ πᾶν τὸ πρᾶττον δι᾿ ἀγαϑοῦ ἔφεσιν πράττει, ὃ 

πράττει, ἄλλο ἂν εἴη τὸ .ἀγαϑὸν χαὶ ἄλλο τὸ πρᾶττον᾽ συνάγεται οὖν ἐν 
, Vv Vv sn ~ Sp 

δευτέρῳ σχήματι. ὅτι τὸ ἄριστα ἔχον οὐ δεῖται πράξεως, εἴπερ τὸ μὲν 30 
“ ΄ > 5 τσ 

ἄριστα ἔχον τὸ οὗ ἕνεχά ἐστι, τὸ δὲ πρᾶττον οὐχ ἔστι τὸ οὗ ἕνεχα. χαὶ 
15 εἰπὼν διὰ μέσου τὰ περὶ τοῦ ἀρίστου συνάπτει τῷ περὶ τοῦ ἀνϑρώπου 

ra l4 \ \ QA - \ ~ χλλ le / ἐλ a ᾿Ξ \ \ 

προειρημένῳ τὸ xat δὴ xat τῶν ἄλλων ζῴων ἐλάττους χαὶ τὰ 

M ἃν δὲ λέγει τὶ ὧν φυτῶν ae χαὶ to τὴν περὶ τὴν 9ὅ Μιχρὰν δὲ λέγει τὴν τῶν φυτῶν πρᾶξιν χαὶ μίαν τὴν τι τὴν 2% 

τροφὴν ἴσως ὡς μὴ δυναμένων αὐτῶν ἐν πολλοῖς χατορϑοῦν. χοινότερον 
Se 20 δὲ THY ee τοῦ φυτοῦ πρᾶξιν ἐχάλεσεν, ἐπεὶ ἥ ye χυρίως πρᾶξις χατὰ 

[2 5 \ py 5, Aloe \ mp gy ΄ 2 > At * 

\0 ενεργε ξ . OF SMEcyS τί 8 ξεοτ , τ ΣΟΥ εν νέργε ιά ἐστι TO G co CUS TO Ἢ γὰρ 5 he στιν. οὐ TOY Ot αν 

ἢ οὐ eau τῶν φυτῶν λέγοι ἄν, ἀλλὰ χαϑόλου περὶ τῶν πρασσόντων, ὅτι 30 

ἢ ἕν τί ἐστι τῷ πράσσοντι προχείμενον, οὗ καὶ τύχοι ἄν, ὥσπερ χαὶ ὃ 

ἄνϑρωπος τῶν αὐτῷ προχειμένων πλειόνων ὄντων, ἢ εἰ zal μὴ ἕν ἐστιν, 

25 ἀλλὰ πλείω τὰ προχείμενα, ὡς χαὶ τῷ ἀνθρώπῳ, ἀλλ᾽ οὖν τὰ πολλὰ 

ταῦτα πρὸ δὸοῦ ἐστι πρὸς τὸ ἄριστον τῷ πάντα τὰ ἄλλα πρὸς ἐχεῖνο 
la Nie > ~ ς \ > a7 >. ‘ a)! \ σ 4 2 \ < 

γεύειν χαὶ δι᾿ ἐχεῖνο αἱρετὰ εἶναι. δύναται ὃὲ TO ἡ γὰρ Ev τι ἔστι nat 3 
~ ~ ~ , Vv ὋΣ ὔ 

ἐπὶ τῶν φυτῶν εἰρῆσθαι πρὸς τὸ μιχρά τις χαὶ μία ἴσως ἀποδιδόμενον 
\ f σ΄ δ \ Ω͂ ΩΣ 5 ωχ ~ ~ - 2 » 

χαι λέγον, οτι ἢ γάρ ἔν τι EOTLY αγαϑὸν τοῦ φύτου. οὐ τύχοι ay, ὥσπερ 

80 χαὶ ὃ ἄνϑρωπος Exdotov τῶν πολλῶν ἑαυτοῦ ese et ἢ εἰ καὶ πολλὰ εἶναι 
ΕΠ - ~ \ εν Qi 5 - > Ἂν l4 φ Χ 

δοχεῖ τὰ ἀγαϑὰ αὐτοῦ, οἷον τὸ τρέφεσϑαι, τὸ αὐξά ἄνεσϑαι, τὸ γεννᾶν, πάντα 40 

1 λόγος Ab: τόπος DEF: τρόπος ς ἀλλ Fe 2 ἐνεργεῖ E: corr. E? 3 οὔ- 

τως ὁ 4 τὸ om. Fe ὑπολάβῃ DEFb: ὑποδείξη A 5 ἐπήγαγεν E: corr. E? 

δὲ ἴσως} δ᾽ ὡς ς ἄριστ᾽ ς 6 χαὶ om. Fe ἄριστα --- yap (8) om. DE 

8 ἐστὶ] seq. ras. | litt. E 10 γὰρ] dé ¢ ἐν] ἀεὶ ἔστιν ἐν ἐ post pr. χαὶ add. 

to K? ἕνεχ᾽ ὁ 11 τούτου] -tov 6 corr. D 12. ἄλλο --- pr. ἕνεχα (14) 

DEFb: 6 A 13 οὐ —éyov (14) E°Fb: om. DE εἴπερ] et ye E 14 τὸ (pr.)] 

τοῦ DE: corr. ἘΠ᾿ χαὶ Ὁ: om. ADEFe 15 post εἰπὼν add. δὲ E? τῷ] 

τὰ A 16 χαὶ δὴ] ναι δὴ E: del. KE? 21 ἐνεργείας DE ἢ] supraser. E! 
23 mpoxetpevoy] corr. ex πρὸς χείμενον E*: τὸ προχείμενον Fe 24 εἰ] om. Fe 

ἔνεστιν Καὶ 25 τῷ ἀνθρώπῳ] τοῦ οὐρανοῦ A 26 πρὸ ὁδοῦ E*: προύδου ADE: 

πρόοδος Ke 21 αἱρετὰ] αἴρεται A yap om. A 29 γὰρ om. ὁ 

dl δοχεῖ] seq. ras. 3 litt. E αὐξάνεσθαι A: αὔξεσθαι DEF 
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~ Nein 75 ral > ~ 5) \ > - ταῦτα προ 0000 ἔστι προς TO EV αὑτηυ χαὶ τελ ιχώτατον αγαϑὴν απεστενω- 2170 
΄ Ὶ \ Aw aC ΄, 

μένον GY πρὸς τὸ ἀνϑρώπινον. 

“μ \ ΜΝ 4 ~ ; ΄ > ~ 

p. 292610 lo μὲν οὖν εχει χαὶ we TEYEL τοῦ ἀρίστου ἕως τοῦ | 
> \ / \ > ~ ΄ 

διὰ πλείονων δὲ ἀφιχνεῖται τῶν χινήσεων. 2188 

vr ke , o = x Pama ail b] ΄ x Ce ey νὰ EZ. x\ 40 ΄ 

ἱπὼν. OTL χρη περι τον OUPAYLOY μη ως περί αφύχῶν αλλ ὡς 
κ 3 , \ ~ x ~ ~ 

περὶ ἐμψύχων χαὶ πραχτιχῶν διανοεῖσθαι, χαὶ τὰς διαφορὰς τῶν πραττόν- 5 
ἌΝ > \ ‘ ‘4 Vv A , 7 ~ 5 s 

τῶν παραδοὺς ἐπὶ τὸ προχείμενον ἔρχεται τὴν λύσιν τοῦ ἀπορηϑέντος 
5 ΄ = ἊΣ e > AE pL x. J , ~ , ρ τ / 4 ‘ ~ 

ἀποδιδούς, ὡς μὲν ὃ ᾿Αλέξανδρος λέγει, τῷ πρώτῳ ῥηϑέντι πρὸς τὴν τῆς 
> ed , ~ ~ \ » Vv ~ » 

αἰτίας ἀπόδοσιν χρώμενος τῷ τοῖς μὲν ἄριστα ἔχουσι μὴ δεῖν πράξεως, 
~ at ‘,4 ac cat Nd ΝΣ - \ ~ Ξε τι ~ 4 ’ ~ av 5 , , 

10 τοῖς δὲ ὀλίγης δεῖν πρὸς τὸ τυχεῖν τοῦ ἀρίστου. τοῖς δὲ πλείονος. μή- 
\ SN ERY 4a ΄ i >) ‘ \ \ 

τὸν δεύτερον μίγνυσι διορισμὸν τὸν τὴν ὀλίγην χίνησιν μὴ 10 
ΦΠ ΕΝ ΄ 35,3 A \ f ΄ ἣ Ἢ ~ ΄ 

ἀεὶ χρείττονα, ἀλλὰ χαὶ χείρονά ποτε δειχνύντα τῆς πλείονος. λέγει οὖν, 
-΄΄ ~ Vv ΕΞ ae ‘ ~ Na ‘i 4 Vv ‘ Vv \ \ 

ὅτι τῶν GYTWY οὔτε TO πρῶτον δεῖται πράξεως οὔτε τὸ ἔσχατον, τὸ μὲν 
" o ΝᾺ ΄ ~ ry \ ΝᾺ - “ 

ἔσχατον. ὅτι μηδὲ τυγχάνει Werke τοῦ τέλους, τὸ δὲ πρῶτον, ὅτι οὐ 
ἣν ~ ~ c ~ > Fs v > \ 

15 διώρισται τοῦ ἀγαϑοῦ, ἀλλὰ χατὰ τὴν ἑαυτοῦ οὐσίαν ἔχει αὐτὸ χαὶ μετέ- 15 
> | ~ \ a Ἃ = Ἂν mia pd \ S 

Yet αὐτοῦ. χαὶ εἴη ἄν τὸ μὲν ἔχειν ἐπὶ τῆς ὑπερουσίου λέγων ἀγαϑότη- 
\ ae ἂν Τὰ ἡ \ ὯΝ , > Ye ΕΝ ~ 

Tos χαὶ τοῦ ἑνὸς, TO OF μετέχειν ἐπὶ τοῦ νοῦ τοῦ προσεχῶς ἡνωμένου τῷ 
eS Wear ane ee ΝΥΝ ἘΝ Mg bs 1. ἀγαθῷ χαὶ PETEYOVTOS αὐτοῦ" τὸ μὲν γὰρ χατὰ τὴν ἑαυτοῦ τι προβεβλη- 

/ >] , ΕΣ, 5 fhe «5 pas pee Sho] ws fQ , Ve 4 σ ‘ 

μένον οὐσίαν ἔχειν λέγεται, τὸ OF ἀπ ἄλλου λαμβάνον μετέχειν: ὅτι γὰρ 20 
> ~ \ Xd \ ~ \ a! 5" ΄ ae rs 7 eee 5 

20 ἐννοεῖ τι χαὶ ὑπὲρ τὸν νοῦν χαὶ τὴν οὐσίαν 6 ᾿Αριστοτέλης, δῆλός ἐστι 
τ BLA τς ~ ἘΝ Ἁ atte: aad [4 > , a mp ee OF ¢ εξ = n re 

πρὸς τοῖς πέρασι τοῦ [Περὶ εὐχῆς βιβλίου σαφῶς εἰπών, ὅτι 6 Devs ἣ νοῦς 
>. an \ >} / ~ ~ \ ΔΑ 5) ὌΝ ΄ > ~ 

SOTLY ἢ χᾶι ST τέχεινά TL TOD you. TO O& OL OhLY WY XLV OSWY APLAVELTAL 

« sy . \ ὯΝ sy X ΄ » \ 

πρὸς TO ξαῦτου TEANS* OLTTOY OE TO TEADS TO μὲν πάντων GANLOTOY χαὶ 2 
3 ϊ i 

‘ , ὯΝ , Vette +\ 7 > ΄ ες \ ΄ 

TEALKWTATOV, TO OF PEDLXWTEPOV*® χα! 7 ολιγη χινησις Οιἰττὴ, Ἢ μὲν ὡς 
- \ > c ~ \ \ ~ ~ 

25 συνῃρηχυῖα τὸ πλῆϑος τῶν χινήσεων χαὶ ἐν αὑτῇ χαὶ διὰ τοῦτο τοῦ χοι- τω» 

> vod χαὶ ὅλου τυγχάνουσα τέλους, 7 δὲ μέρος οὖσα τῶν πολλῶν χαὶ διὰ 

τοῦτο πρὸς μεριχὸν ἀνατεινομένη. χαὶ δῆλον, ὅτι ἢ μὲν χρείττων ἐστὶ 30 

τῶν πολλῶν χινήσεων, 7 OF χαταδεεστέρα, ὥστε τὸ διὰ πλειόνων πράξεων 

χαὶ ἐνεργειῶν τυγχάνον τοῦ τέλους μέσον ἂν εἴη τοῦ Gv ὀλίγων. χαὶ διὰ 

80 τοῦτο λύεται ἢ ἀπορία: διὰ τί γὰρ τῆς ἀπλανοῦς μίαν χίνησιν χινουμένης 8 
\ ~ 5 \ ek > / ~ ~ 

τα πορρώτερα αὖ TYSs Ἥλιος χαὶι σεληνὴς- ὀλιγωτέρας χινησξεις ALVELTAL τῶν 

1 προόδου ADE: corr. E? ἐστιν ὁ 4 ὃ᾽ ¢ τῶν A: om. DEFe 5 ὡς 

περὶ DEFb: ὥσπερ A: ὡς c 8 ἀποδούς A ὡς μὲν ὁ EF: ὥσπερ ὁ A: ὡς ὁ 

μὲν Ὁ 9 ποῖς] corr. ex ταῖς E? 10 ὀλίγης DE?: ὀλίγοις AE: ὀλίγου ς et 

corr. ex ὀλίγοις F 11 δὲ om. DE: δὲ μίγνυσι E? υίγνυσι om. E τὸν (alt.) 

om. Fe 20 ἐστι] seq. ras. 1 litt. E 21 εἰπών] fr. 49 Rose (Lips. 1886 p. 55, 16) 

22 xat om. DFe 23 διττὸν --- τέλος om. A 24 peptxwtatoy Fb 25 xat (pr.) 

DEFb: del. E?: om. ὁ zat ἐν --- χινήσεων (28) om. A αὑτῇ Ε΄: αὐτῇ DE: 

ἑαυτῇ Fe zat διὰ --- πολλῶν (26)] mg. E? 25. 26 χοινοῦ χαὶ om. E? 20 τυγχά- 

vousa] μετέχουσα ἘΠ 27 ἐστὶ] seq. ras. 1 litt. E 29 ὀλίγου A τούτου Ὁ 

30 γὰρ] del. E? dl πορρώτερον DE ὀλιγοτέρας Ὁ 
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> / \ ~ 5 ~ 4 » ἀνωτέρω χαὶ τῇ ἀπλανεῖ μᾶλλον πλησιαζόντων, ταῦτα GF πλείονας; ὅτι 218: 
τῶν ὀλίγας, φησί, ee χινουμένων τὰ μὲν χρείττονα τῶν πλείους 
χινουμένων ἐστί, τὰ O& χαταδεέστερα εἴρηται δέ, πότερα ποτέρως᾽ τὸ 
δὲ ey στον οὐδὲ ἐγχειρεῖ ἀμέσως τοῦ τέλους τυχεῖν, διὸ οὐδὲ χινεῖται, 40 
5 > τ ΤΣ \ ~ ΄ 0.“ 

5 GAN’ ἱχανὸν αὐτῷ εἰς τὸ ἐγγὺς τοῦ τέλους eddetv. 
Ἂν ~ ~ ¢ Ὁ Ce 

Kita διὰ tod τῆς Ἐπ παραδείγματος σαφηνίσας τὰ εἰρημένα, ἐν ᾧ 
τὸ ἰσχνανϑῆναι τὸ ἀπέριττον γενέσϑαι δηλοῖ, χαὶ εἰπών, ὅτι ἄριστον μέν 

v7 

ἐστι τὸ τοῦ τελιχωτάτου τέλους τυχεῖν, εἰ δὲ μή. τοῦ ὡς ὅτι ἐγγυτάτω 45 
3 

ἰ ἐχείνου, ἐφαρμόττει λοιπὸν τὰ προχείμενα τοῖς εἰρη ένοις ἀπὸ τῶν ἐσχάτων ’ ΄ 

10 ἐπὶ τὰ πρῶτα χωρῶν χαὶ τότε τὰ μέσα περιλα ἜΠΟΣ διὰ τοῦτο γάρ 2185 
A \ 

Ol 

φησιν Y Wey YT ὅλως οὐ χινεῖται οὐ OL a τὴν αὐτὴν αἰτίαν οὐσα τὸ ὙΠ i 14 ’ | | 

‘ 

5 

- 

ΦΈΥΥΖ >.) nN \ > \ \ \ ~ © > ἀχίνητον, δι’ ἣν τὸ ἀγαϑὸν καὶ τὸ οὗ Evexa: ἐχεῖνο μὲν γὰρ ἦν τὸ οὗ 
ἐδεῖτο ἐπ᾿ αὐτὸ xwetodar, ἣ δὲ YH ὅ ἕνεχα χινεῖται τὰ χινούμενα χαὶ οὐχ 

5 ΄ cy >) a] / 4 > , f 3 \ y Xr \ 4 

eo οὖσα οὐχ ἐχείνου Beye ἀμέσως μετέχειν, ἀλλὰ διὰ to πλησιάζειν 
- 15 τοῖς ἐχείνου προσεχῶς etey ουσιν, ὡς δυνατὸν αὐτῇ, χαὶ ἐχείνου μεταλαμ.- 

\ Sciver. τὰ δὲ ἐγγὺς a γῆς ὀλίγας χινήσεις χινεῖται, διότι οὐχ eases 

πρὸς τὸ & το τέλος, τουτέστι τὸ πρῶτον χαὶ τὸ παντελὲς ἀγαθόν, ἀπο- 10 

μερισϑέντα αὐτοῦ, ἀλλὰ μέχρι τοσούτου χινεῖται, μέχρις οὗ δύναται μετα- 

σχεῖν τῆς ϑειοτάτης ἀρχῆς: δύναται δὲ μερικῶς. καὶ εἰ μὲν γῆν λέγοι 

90 τὴν χυρίως γῆν, ἐγγὺς ἂν αὐτὴ: λέγοι τὰ ὑπὲρ τὴν vm ὑποσεληνα 

στοιχεῖα, εἰ O& γἣν λέγοι τὸ ὑπὸ σελήνην πᾶν, ἐγγὺς ἂν εἴη λέγων τὴν 15 

σελήνην χαὶ τὸν ἥλιον ὀλίγας χινουμένους χινήσεις, χαὶ τοῦτο μᾶλλον οἰχεῖον 

τοῖς εἰρημένοις: περὶ γὰρ τούτων xal ἢ ἀπορία χεχίνηται, διὰ τί τῆς 

ἀπλανοῦς va χίνησιν χινουμένης οὐχὶ τὰ πορρώτερον αὐτῆς πλείονας ἀεὶ 

25 χινεῖται χινήσεις, ἥλιος χαὶ σελήνη, ἀλλ᾽ οὗτοι μὲν ὀλίγας, τὰ ὃξ μέσα 20 
x 5 > δ 5 ΄ ea x \ [ω / , \ s, 

TAEL ἴονας. et οὖν τὸ OA LYAS χινησεις 7 περι ἡλίου AEYOu XL σελήνης, i 

>< > si \ cys \ 

ἐλλείποι ἂν τῇ λύσει τῆς eagles TO χυριώτατον᾽ εἰ GE περὶ Ἡλίου χαὶ 

σξελή νης λέγοι, σχληρὸν δοχεῖ τὸ οὐ γὰρ ἀφιχνεῖται πρὸς τὸ ἔσχατον; 
>) σ ~ ~ , ΓΞ: 

εἰ wh ἄρα τοῦτο λέγοι, ὅτι οὐ παρισοῦται τῇ ἐχείνου παντελείᾳ μεριχώτερα 2% 

2 φησί] e corr. E: φήσω Ὁ χρείττω Fe τῶν] corr. ex τοὺς 13 ὃ ἐστίν E, 

sed corr. πότερα] comp. ambig. "αὶ 4 τοῦ τέλους om. Ὁ: τοῦ τέλους τοῦ A 

6 ὑγείας ACF: ὑγιείας DEe 8 post μὴ del. ὡς KE? ὅτι] τὸ A ἐγγυτάτω b: 

ἐγγυτέρω DEF: ayo"? A 10 τὸ πρῶτον c 12 τὸ od] corr. ex τοῦ E? 

3 ἐδεῖτο] ἔδει τὸ DE: ἔδει EK? ἐπ᾿ om. ὁ γῆ om. DE 14 τὸ] τοῦ DE 

15 μετέχουσα E, sed corr. αὐτῇ] αὕτη DE 15. 10 μεταλαμβάνειν ὁ 

10 χινεῖται)] -εἴ- e corr. E} ἐφιχνεῖται Ὁ 11 χοὶ τὸ χαὶ Ὁ 18 ahha] 

ἀλλὰ καὶ Ke μέχρις] μέχρι E 19 λέγοι] corr. ex λέγει ΕΠ: λέγει A 

20 ὑποσέληνα] ὑπὸ σελήνην, ἣν 6 corr.. E? 21 στοιχείων E: corr. E? λέγοι] λέ- 

yet Τὸ 28 xextvytat A: χεχίνητο DEF: χεχίνοιτο ἘΣ: mota fut Ὁ 24 πορ- 

ρωτέρω c 25 ὃ ἥλιος E ἡ σελήνη E 26 χινήσεις Ab: χινεῖσϑαι χινήσεις 

DEFe 27 ἐλλείποι --- λέγοι (28) om. A: mg. E? ἐλλείποι --- ἀπορίας) ἐλλείψει τῇ 

τῆς ἀμφιβολίας λύσει EH? χαὶ --- λέγοι (28)] λέγει καὶ σελήνης E? 28 οὐ γὰρ] γὰρ 

οὗ A ἔσχατον] αἴσχιστον tov A 29 μὴ μι E λέγῃ E ἐχείνων © 

μερικώτερον Α 
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, , ΄ σ ’΄ - , ~ ξ΄ ~ , 

γινόμενα" ἐπεί, OTL μετέχει τῆς πρώτης ἀρχῆς χατὰ τὰ ἑαυτῶν μέτρα, ZISb 
.- - " 

wv OF ἊΣ “gS > τ ΠΕ ΣΦ Α͂ΣΕΝΝ: , σαφῶς εἶπε. μέχρι γὰρ οὗ δύναται, φησί, μετέχει τῆς ϑειοτάτης 

C ΝΑ ~ 7 5 ‘ 5 

0 δὲ πρῶτος, φησίν, οὐρανὸς εὐϑύς, τουτέστιν ἀμέσως, τυγχάνει 
~ , > ~ 2 ΑΙ ~ ~ » ΄ 0 ΄ or i - 

5 τῆς πρώτης ἀρχῆς διὰ μιᾶς τῷ εἴδει χινήσεως, ὅτι ἢ μία αὕτη πασῶν 80 
» ~ ΄ Ἁ ΄ ~ 

ἐστι τῶν XLVI fe wy περ! rand χαὶ ἀπογεννητιχὴ ual συναιρετιχή: πρῶτος 
5 \ 

yap uwyvets ὁ πρῶτος οὐρανὸς τὸ παντελὲς τοῦ ἀχινήτου διὰ τῆς παντε- 

hove τ ἼΣΟΣ. ἐμιμήσατο, χαὶ ὅπερ ἐστὶν ἐχεῖνο χατὰ τὸ αἰώνιον ἀεί, τοῦτο 

Ἰΐνεται οὗτος, φαίη ἂν ὃ litwcan χατὰ TOV Sopimavea χρόνον τῶν ὕπ᾽ 35 

10 αὐτὸν μερισαμένων τὴν ἐχείνου ταυτότητα. χαὶ εἴ τῳ φίλον χαὶ τοῖς ϑείοις 

ἐπαναπαύεσϑαι μύϑοις, ἐννοείτω χἀν τούτοις τὸν μετὰ τὸν πρῶτον οὐρανὸν 

τὸν μέγιστον Κρόνον διαχρίσεως ἄρξαι χαὶ μερισμοῦ. 

᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν ἐν ἄλλοις. τὰ δὲ ἐν μέσῳ. φησί, τοῦ πρώτου χαὶ 40 
‘ ‘ Ted as \ 

τῶν ἐσχάτων, πρῶτον μὲν τὸν ἀπλανῆ 

15 ἥλιον χαὶ τὴν σελήνην" ταῦτα γὰρ ἄχρα τοῦ ϑείου σώματος: τὰ οὖν ἐν 

λέγων οὐρανόν, ἔσ χατα δὲ τὸν 

μέσῳ τούτων, φησίν, ὁλιχώτερα ὄντα ἀφιχνεῖται μὲν τῶν ἐσχάτων μᾶλλον 

πρὸς τὸ παντελὲς τῆς ἀρχῆς, διὰ μερισμοῦ δὲ τῶν χινήσεων ἀφιχνεῖται 4Ὁ 

χαὶ οὐ διὰ μιᾶς χινήσεως, ὡς ὃ πρῶτος οὐρανός: διὰ πλειόνων οὖν τῶν 

τὴν | μίαν μεριζομένων τελείως: διὸ χαὶ ἀφιχνεῖσϑαι λέγονται, ὅπου χαὶ 219: 

50 us μία pape ἀνάγει. χαί wor δοχεῖ ὃ ΠῚ τὰς οὐρανίας πάσας 

ἐπισχεψάμενος τὰς τὴν παντότητα διατεινούσας τῆς ἀχινήτου ἑνώ- 

σεως εὑρεῖν τὴν μὲν ἀπλανῆ μίαν χίνησιν χινουμένην πασῶν περιξεχτιχήν, 5 

τὰς δὲ μετ᾽ αὐτὴν πάσας μεμερισμένως, ἥλιον ὃὲ χαὶ σελήνην οὐ πάσας" 
" ε x \ v > ΄ 

οὔτε γὰρ ee γιγμοὺς οὐτξ ὑυποποηοισμοὺς OUTE φάσξις οιαφο ἡρηυς οὐτοι Φαι- 

᾿ω) νονται ποιούμενοι οὔτε προηγήσεις χαὶ ἀχολουϑήσεις, διὸ χαὶ ἁπλουστέραις 
ς / \ 2 

ὑποϑέσεσιν ἠρχέσϑησαν οἱ ἀστρονόμοι τῶν φαινομένων τὰς αἰτίας ἀποδι- 10 
Fe a= =) = ¢ QZ , \ > 1 \ \ 

δόντες. πραχτιχὰς adv τὰς χινήσεις ὑποϑέμενος καὶ διὰ τὴν πρὸς τἀγαϑὸν 
e , , \ " \ \ ~ 5 ~ ΄ 

δμοίωσιν γινομένας τὸν μὲν πρῶτον οὐρανὸν διὰ μιᾶς παντελοῦς χινήσεως 
~ »» \ ~ ~ \ \ > ΄ a 

προσεχῶς TWYYAVELY φησὶ τῆς παντελοῦς πρὸς τὸ ἀχίνητον ὁμοιώσεως, 
\ , S A ~ ~ / ΄ = 

30 τὰς OF μὲτ αὐτὸν σφαίρας διὰ πασῶν τῶν μεμερισμένων χινήσεων 15 
ι 

πάθος ἢ ΡῚ 3 \>~ ΄ ΄ \ ἊΝ ca \ \ 

ἀφιχνεῖσϑαι πρὸς τὴν παντελῆ ομοιῶσιν, τὸν GF Ἤλίὴν χαι τὴν σε- 

2 εἶπεν E οὗ] οὐ E μετέχειν A 4 τυγχάνει --- μία (5) bis DE: corr. E? 

Ὁ post ἀρχῆς del. xata ta ἑαυτῶν μέτρα σαφῶς εἶπεν KH! 6 χαὶ (pr.) A: τε xat DEFe 

ἀπογεννητιχὴ Ab: συναιρετιχὴ DEFe συναιρετιχή Ab: ἀπογεννητική DEFe 7 πρῶτος 

om. ¢ 9 γίνεται] lac. Ὁ οὗτος] corr. ex οὕτως ἘΠ 10 ταυτότητα ΑΕ: 

παντότητα DEF χαὶ (alt.) om. Fe 13 3°’ ς 14 μὲν om. E λέγει 

ΑΡ ἔσχατον Α 16 ὁλιχώτερα AE'Fb: ὑλικώτερα DE 18 οὐ διὰ μιᾶς DE: 

οὐδὲ μιᾶς A: οὐδεμιᾶς F: nequaquam Ὁ 19 τελείως A: τελέως DEFe pr. “at 

zat μοι (20) om. A 20 xat μοι] efentm Ὁ 21 tas om. E 21. 22 ἑνώσεως] 

χενώσεως E: χινήσεως ἘΠ: γενήσεως mg. E* 23 αὐτὴν] -ἣν 6 corr. D υεμερισ- 

μένας Ας 24 στηριγμὸς ἃ ὑποποδισμὸς A 25 ἁπλουστέραις Ab: ἁπλου- 

στέραις (-αι- in ras Ἐ31) ἐπὶ τούτων DEF e 27 τὸ ἀγαϑὸν Fe 30 αὐτὸν ": 

αὐτὴν ADEF 
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ay ote > , / \ Le Pe σ > 4 Dre 916 λήνην οὐ πάσας χινουμένους τὰς χινήσεις, ἐφ’ ὅσον δυνατόν, αὐτῆς 219a 
μεταλαμβάνειν. 

Οὕτω μὲν οὖν ὁ ᾿Αριστοτέλης τὴν λύσιν τῆς ἀπορίας ἀποδέδωχεν 
~ pet N GS 5 / \ [4 \ , 

ἐνδοὺς τῇ ἀπορίᾳ χαὶ συγχωρήσας τοὺς πλάνητας πολλὰς χινεῖσϑαι χινήσεις 20 
~ ἮΝ - f 

5 τῷ εἴδει διὰ τοὺς φαινομένους αὐτῶν οὐ μόνον προποδισμούς, ἀλλὰ χαὶ 
ὑποποδισμοὺς χαὶ στηριγμοὺς χαὶ φάσεις διαφόρους χαὶ προηγήσεις χαὶ 

\ Q ~ > ΄ ΦΌΝ \ \ ΄ TA ( 

ἀχολουϑήσεις χαὶ πολυειδεῖς ἀνωμαλίας. διὰ γὰρ τὸ ταύτας σώζεσθαι 

πλείονας xa? ἕκαστον χινήσεις πος i μὲν ἐχχέντρους χαὶ 25 

ἐπιχύχλους, οἱ δὲ ὁμοχέντρους τὰς ἀνελιττούσας at μένας ὑποτιϑέμιενοι. 

10 ὃ δέ γε ἀληϑὴς λόγος οὔτε στηριγμοὺς αὐτῶν ἣ ὑποποδισμοὺς αὐτῶν οὔτε 

I ts ἢ ἀφαιρέσεις τῶν ἐν ταῖς χινήσεσιν ἀριϑμῶν παραδεχόμενος. 
\ Qs ε o > xdy οὕτω φαίνωνται χινούμενοι, οὐδὲ τὰς ὑποϑέσεις ὡς οὕτως ἐχούσας 80 

Fi 3 \ ρ δὼ \ 2} f \ e ~ \ ΄ \ 

προσίεται. ἀλλὰ ἁπλᾶς χαὶ ἐγχυχλίους χαὶ ὁμαλεῖς χαὶ τεταγμένας τὰς 

οὐρανίας χινήσεις ἀπὸ τῆς οὐσίας αὐτῶν τεγμαιρύμενος αἀποδείχνυσι" μὴ 

15 δυνάμενοι ὃς δι’ ἀχριβείας ἑλεῖν, πῶς αὐτῶν διαχειμένων φαντασία μόνον 
2 \ \ >) 35 7C \ ΄ 5 ΄ ς ~ ΄ ΄ Τὰ ae 

ἐστὲ χαὶ οὐχ ἀλήϑεια τὰ συμβαίνοντα, ἠγάπησαν εὑρεῖν, τίνων ὑποτεϑέντων 35 
“ > ι΄ ὁμαλῶν χαὶ τεταγμένων χαὶ ἐγχυχλίων χινήσεων δυνήσεται διασωϑῆναι [Ὁ 

τὰ περὶ τὰς χινήσεις τῶν πλανᾶσϑαι λεγομένων φαινόμενα. χαὶ πρῶτος 
- € ΄ Van _ P c OLS 24 ~ > γέ ~ 

τῶν “Ἑλλήνων Εὔδοξος ὁ Κνίδιος, ὡς ees te ἐν τῷ δευτέρῳ τῆς 
5. BY ~ ΄ Ἢ =) 

20 ᾿Αστρολογιχῆς ἱστορίας ἀπεμνημόνευσε χαὶ Σωσιγένης παρὰ Εὐδήμου τοῦτο 40 
λαβών, ἅψασθαι λέγεται τῶν τοιούτων ὑποϑέσεων [Ιλάτωνος, ὥς φησι 

See ἀν πρόβλημα τοῦτο ποιησαμένου τοῖς περὶ ταῦτα ἐσπουδαχόσι, 

τίνων ὑποτεϑεισῶν ὁμαλῶν χαὶ τεταγμένων χινήσεων διασωϑῇ τὰ περὶ τὰς 

χινήσεις τῶν πλανωμένων φαινόμενα. 
Ἂ ; Σ zs ᾷ 25 Et οὖν ὑποϑέσεις εἰσὶν αἱ πλείονες xa? ἕχαστον τῶν πλανωμένων 45 

πλειόνων οὖσαι σωμάτων χινήσεις χαὶ οὐχ ὡς χατὰ ἀλήϑειαν οὕτως ἔχουσαι 

ἀπο δείχνυνται, ὡς ae τὸ ἄλλον ἄλλως αὐτὰς ὑποϑέσϑαι, τίς ἀνάγχη 2190 
\ 33 C7 Vv 4 ~ 3 ~ 

ὡς χατὰ ἀλήϑειαν πλειόνων ὄντων σωμάτων περὶ ἕχαστον τῶν ἀπλανῶν 

καὶ διὰ τοῦτο πλειόνων χινήσεων οὕτως αἰτίαν ζητεῖν, διὰ τί of προσεχεῖς 

80 τῇ ἀπλανεῖ πλάνητες πλείονας Ὁ ον φορὰς τῶν ee μήποτε OF 

εἰ χρὴ τολμᾶν ὅλως ἡμᾶς τοιαύτας ποιεῖσϑαι συγχρίσεις, οὐ πρὸς τὴν τῶν 
εἶ Uy iv | ? t | 

΄ "57 ἘΞ Ss ~ 5 tee ΩΣ >) >] 2 =~ 4 

τόπων διαφορὰν τὰς ἀξίας αὐτῶν ἀφορίζειν ἀνάγχη, ἀλλ᾽ ἐχεῖ λέγει δ τ 

ob] χαὶ E: μὴ ΕΖ χινουμένους] χινουμε. A: χινουμένας F αὐτῆς] αὐτοῖς 

Fe ὃ οὕτως ὁ 6 Ἀριστοτέλης τὴν λύσιν AFb: τὴν λύσιν ὁ Ἀριστοτέλης DE 

τῆς ἀπορίας om. D 4 χινήσεις] seq. ras. 4 litt. E 5 διὰ] corr. ex δὲ a A 

7 ταῦτα D 9 ot] corr. ex 6 E χαλουμένας ADb: σφαίρας EFe: del. F 10 ἡ] 

postea ins. A αὐτῶν (alt.) Ab: om. DEFc 11 προϑέσεις A 12 οὕτως ¢ 

τὰς om. A 13 ἀλλὰ] ἀλλὰ χαὶ Fe 14 ἀποδίχνυσι A 15 δυνάμενος E 

20 παρὰ A: παρ᾽ DEFe ἀπεμνημόνευσε!] fr. 96 Spengel 22 τοῖς περὶ ταῦτα] bis 

ὦ, sed corr. ταῦτα] τὰ τοιαῦτα Fe 23 τὰ] corr. ex τὸ EH? 25 ai] del. E? 
pv! 

post πλανωμένων add. gatvo A 26 οὖσαι] corr. ex οὔτε E?: ὄντων c 27 ἄλλως] 

ἄλλος A 28 ὄντων --- πλείονων (29) om. DE 29 post χινήσεων add. οὐσῶν E? 

διὰ τί] corr. ex διότι E? 30 πλάνητες] πλάνη A 



SIMPLICII IN L. DE CAELO IL 12 (Arist. p. 292610. 25] 489 

χαστον τετάχϑαι, ἔνϑα λυσιτελεῖ τῷ παντί. τῶν οὖν ὑπὸ σελήνην μὴ 319. 

ὄντων οἰχεῖον φῶς, ἀλλ᾽ ἔξωϑεν φωτιζομένων, εἰχύτως, φαίη ἄν τις, οἵ τὸ 
on 4 Ms a 

\ 

δύο τοῦ χόσμου φωστῆρες ὑπὲρ αὐτὰ προσεχῶς ἐτάχϑησαν τὸ ἁπλοῦν 
- ΝΜ ~ , 

Vows τῶν κινήσεων KATH TO χρεῖττον ἔχοντες τοῦ συνϑέτου. . 

5 O δέ ye Πλάτων ἐν μὲν τοῖς Νόμοις δοχεῖ λέγειν, ὅτι φαίνονται μὲν 

οὕτω ποιχίλως χινούμενοι of πλάνητες. οὐ μὴν χατὰ ἀλήθειαν οὕτω χι- 1 

νοῦνται, ἐν δὲ τῷ Τιμαίῳ ποιχιλωτέραν αὐτῶν εἶναι τὴν χίνησιν συγχωρεῖ 
Vv ~ ΄ ~ , 5 ΄ ‘ 

ὡς μέσων ὄντων τῶν τε πάντῃ τεταγμένων χαὶ τῶν πάντῃ ἀτάχτων χαὶ 

διὰ τοῦτο τεταγμένην ἐχόντον ἀνωμαλίαν. διὸ χαὶ ἐν τοῖς Νόμοις χατα- 

10 βοᾷ τῶν μόνην ctl αὐτῶν χατηγορούντων χαὶ «ἡ οἰομένων χαὶ ταύτην 20 

τάξεως μετέχειν χαὶ εἶναι χατὰ φύσιν αὐτοῖς. 
. 

ς ε 
> Exedy & ὁ ᾿Αλέξ ὩΣ IN oO EN vt \ 

πειδὴ δὲ 6 ᾿Αλέξανδρος ἐν τούτοις ἀνέδην ἄψυχα τὰ τέσσαρα στοιχεῖα 
¢ Ἁ > , ΄ v > 

φησιν εἶναι τὰ ὑπὸ σελήνην καὶ πράξεως ἄμοιρα, tis οὐχ ἂν ϑαυμάσοι. εἰ 

τὰ μὲν ἐξ ἐλαχίστης αὐτῶν μοίρας συγχείμενα ζῷα ἔμψυχά ἐστιν ἐφήμερον 2 
Vv Ἁ 5 ‘4 \ 5 ἣ ~ 5 

15 ἔχοντα τὴν οὐσίαν καὶ εἰς βραχὺ χομιδῇ συνεσταλμένην, αἱ δὲ tyAxndta 
\ ~ ~ 279 ν᾿ - ey 7 ᾿ ~ ~ 

τοῦ παντὸς μοῖραι ἀΐδιοι οὖσαι ταῖς ὁλότησιν οὐχ ἂν ψυχῆς ὑπὸ τοῦ δη- τ 
Ἄν δὰ (eed hb ty = xn \ ΄ ,~ oy > τ > , 7 vi ἣν A 

μιουργοῦ χατηξιώϑησαν; χἂν γὰρ ἁπλᾶ ἢ, οὐχ ἦν ἀνάγκη ἄψυχα αὐτὰ 
» Ld \ cS ~ nn ΄ ͵, oO 

εἶναι, εἴπερ χαὶ ὃ οὐρανὸς ἁπλοῦς ὧν ἐψύχωται, δπότε χαὶ τούτων ἕχαστον 30 
Ψ ς ΄ - \, 7 

τεσσάρων συγχείμενον χατ ἐπιχράτειαν ἑνός ἐστι τοῦτο, ὃ λέγετα!. 
> ὯΝ το A ῥὰ ΑἿΣ. σ ‘ ὍΝ ᾿Ὶ ~ ΄ 

20 εἰ δὲ διὰ τοῦτο πράξεως οὐ μετέχει, ὅτι μὴ ἄλλοτε ἄλλα ἐνεργεῖ ὥσπερ 
Vv 

τὰ μ Bem ζῷα, καὶ ὃ οὐρανὸς det τὴν αὐτὴν ἔχει τάξιν τῶν ἐνεργειῶν᾽ 
! 

εἰ δέ, ὅτι χατὰ τόπον ἀκίνητος ἣ γῆ, διὰ τοῦτο alws αὐτῷ δοχεῖ καὶ 3 
ἄψυχος, πρῶτον μὲν αἰσχύνεσϑαι δεῖ, εἰ τὰ μὲν φυτὰ τὰ ὑπὸ τῆς γῆς 

ΡῈ v > < τῇ ve ιν» 
ζωούμενα ζῆν λέγομεν καὶ ἔμψυχα εἶναι, αὐτὴν ὃὲ τὴν γὴν ἄζων χαὶ ἀφυ- 

oR 4 . ἔπ Nes PA A ASAT eSay Oia ere ny Ἢ 2A nn τέλης Ἂν» 
20 (ον επειτα Chy ὧν χαὶ TOY νοῦν χαὶ THY φυγὴν O AAPLOTOTEAYS οὐχ 

| ΚΟ | 
5 ~ σ ε ~ ¢ , ~ \ 

ναγχάζει κατὰ τόπον αὐτὰ χινεῖσϑαι" χἂν ἔστηχεν ἢ γῇ ἕστία τοῦ παντὸς 40 
Ἵν. ~ A > / ΄ ‘ - ~ ~ 

χει πρᾶξιν χαὶ ἐνέργειαν. ὡς γὰρ τὸ χινεῖσϑαι ζωτιχῶς, οὖσα. ταύτην iO} 

[ὦ ξ ’΄’ ~ -»} rr} 5 Vv ~ 

οὕτως χαὶ τὸ ἑστάναι ζωτιχῶς πρᾶξίς ἐστι χαὶ ἐνέργεια ἔμψυχος" διὸ τὰ 

μὲν οὐράνια χινεῖται, ἢ δὲ γῇ ἕστηχε, τὰ δὲ μεριχὰ ζῷα καὶ χινεῖται χαὶ 

30 ἕστηχε 

p.292095 Περὶ δὲ τῆς ἀπορίας ἕως τοῦ | πολλὴν ὑπεροχὴν 350» 

εἶναι τῆς πρώτης πρὸς τὰς ἄλλας. 

Δύο προϑεὶς ἀπορίας χαὶ τὴν πρώτην διαλύσας ἐπὶ τὴν δευτέραν μέτεισι 

3 δύο] ο seq. ras. E? 5 Νόμοις) VII 822 6 οὕτως Fe πλανηται A 

οὕτως Cc 7 Τιμαίῳ] 35a 9 τὴν ἀνωμαλίαν Fe 9. 10 καταβοᾷ om. A 

10 ταύτην] ταῦτα A: hoc b 13 ϑαυμάσοι DF: ϑαυμάσῃ A: ϑαυμάσει E: ϑαυμά- 

σαι ἃ 15. χημηδῆ A συνεσταλμένα) A 11 ἁπλᾶ ἡ A: ἁπλῆν Ὁ: ἁπλῃς 

E: ἁπλᾶ ἦν E*Fbe ἦν ἀνάγκη ADE: ἂν ἦν ἀνάγχη Ε": ἀνάγκη ἦν Fe 18 ἐψύ- 

χωται F: ἐμψύχωται ADE 19 συγχείμενα Α ante ἑνός del. yagi A 

ὃ Ab: ὅπερ DEFe 20 ἄλλοτ᾽ Ὁ 22 ἐδόκει A 26 ἔστηχεν Ab: ἔστηχεν 

οὖν DEFe 21 πρᾶξιν ἔχει Fe 28 οὕτω D ἔμψυχος Ab: εἰχότως ἐμψύχου ) 

DE: ἐμψύχου F 30 ἕστηχεν Fe 33 προϑεὶς DEb: προσϑεὶς AF λύσας Fe υῳὺχ ] ρ 
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A ode ~ SA BEE: A 2) δ᾿ "ἃ 4 »" ~ \ , / 90 

τὴν ζητοῦσαν, διὰ τί ἢ μὲν ἀπλανὴς μία οὖσα σφαῖρα χαὶ μιαν χινουμενὴ 2201 

φορὰν τοσοῦτον ἔχει πλῆϑος ere ὡς ἀνάριϑμον δοχεῖν πάντων μίαν 6 
» Oy, 

κίνησιν τὴν τῆς ἀπλανοῦς χινουμένων, τῶν δὲ πλανᾶσϑαι sais νων ἕχαστον 

ἰδίαν κίνησιν εἴληφε χατὰ τὴν σφαῖραν, ἐν ἦ μόνον αὐτό ἐστι. ταύτην οὖν 

ὃ τὴν ἀπορίαν τρισὶν 7 δυοῖν ἐπιχειρήμασι λύων τὸ πρῶτον εἴρηχεν ἀπὸ τῆς 10 

ὑπεροχῆς, ἣν ἔχει πρὸς τὰς ἄλλας σφαίρας ἢ ἀπλανής: χἂν γὰρ πᾶσαι 

χαὶ ζωὴν χαὶ ἀρχικὸν ἀξίωμα ἔχωσιν, ἐννοῆσαι χρὴ πολλὴν ὑπεροχὴν 

εἶναι χαὶ ζωῆς χαὶ ἀρχῆς τῆς se ἘΠ: τὰς ἄλλας. δηλοῖ δὲ τὴν 

ὑπεροχὴν τῆς δυνάμεως ἥ τε ἄμεσος συγγένεια πρὸς τὸ πρῶτον ποιοῦν 1ὅ 

10 τε χαὶ χινοῦν αἴτιον χαὶ τὸ πάντων τῶν ἄλλων εἶναι περιεχτιχὴν χαὶ τὸ 

συμυπεριφέρειν ἑαυτῇ τὰς ἄλλας χαὶ ἔτι μέντοι τὸ διὰ μιᾶς ual ἁπλῆς χι- 
νήσεως χαὶ σχεδὸν ἀχρόνου, εἴ τις ἐννοήσοι τὸ μέγεϑος, ὁλοχλήρου τυγ- 
ydvew τοῦ τελεωτάτου ἀγαϑοῦ: ὥστε τάχα ἄν τις διχαιότερον τὸ ἐναντίον 20 

θαυμάσειεν, εἰ τοσοῦτον ὙΠ τ λόγον ὅμως ἀριϑμιητιχόν τινα δυνά- 

15 ψεῶς eyet πρὸς τὰς ahAas, av τὸ πλῆϑος τῶν ὕπ᾽ αὐτῆς χινουμένων 

ἀστέρων πρὸς ἕν ἕκαστον τῶν ἐν ταῖς ἄλλαις ἐνδεδεμένων. 

292030 Ety δ᾽ ἂν ἥδε συμβαίνουσα χατὰ λόγον ἕως τοῦ τῷ δὲ 9ὅ 
| | ‘ | t Ξε. 

ἑνὶ σώματι πολλὰς φορᾶς. 

~ >] , ΄ ~ ae 

‘Todto οὐ χρή: a τοις ἐπάνω συνάπτοντας συγχξιν τοὺς λόγους, 

20 ἀλλ᾽ ὡς δεύτερον ἐπι τ: ἀποδέχεσϑαι. λέγει γάρ, ὅτι ἣ μὲν πρώτη 80 

φορὰ ἢ τῶν ἀπλανῶν μίᾳ οὖσα πολλὰ χινεῖ τῶν ϑείων σωμάτων 

χατὰ τὴν μίαν ἑαυτῆς χίνησιν, αἱ 6& τῶν πλανωμένων φοραὶ χαῦ᾽ ἕχαστον 

ἀστέρα πολλαὶ οὖσαι πολλῶν σφαιρῶν ἕν σῶμα πολλὰς χινοῦσι χινήσεις" 

ἕχαστον γὰρ τῶν πλανωμένων ἄστρων πλείους Gane αι φορὰς ὑπὸ πλειόνων Bo 

25 τῶν ἀνελιττουσῶν χαλουμένων φερύμενον. ταύτῃ οὖν, φησί, χαὶ τὴν 

τοσαύτην ὑπεροχὴν ἀνισάζει ἢ φύσις ual ποιεῖ τινα τάξιν τῇ μὲν 
υἱὰ φορᾷ τῆς ἀπλανοῦς πολλὰ ἀποδοῦσα σώματα τῶν ἀπλανῶν 

ἀστέρων, τῷ δὲ ἑνὶ τῶ οτος τοῦ πλανωμένου ἀστέρος πολλὰς χινήσεις. 
> χαὶ οἱ μὲν ἐξηγηταὶ ὡς ἴδιον αὐτόϑεν τοῦτο τάττοντες ἐπιχείρημα μὴ 40 

80 συνάπτειν αὐτὸ τῷ προτέρῳ παραχελεύονται" ποτε δέ, εἰ UH συνάπτοιτο 
ἐχείνῳ, ἀδιανόητόν ἐστι τὸ εἴη δ᾽ ἂν ἥδε συμβαίνουσα κατὰ λόγον. 

1 μίαν] seq. ras. 4 litt. E χινουμένην A, sed corr. 2 τοιοῦτον Ke ὃ εἴρηχεν A: 

dictum accipit Ὁ: εἴληφεν ec: εἴληπται DE?F: εἴλειπται E ὃ 4] corr. ex ef E? 

11 περιφέρειν D: συμφέρειν F 12 ἐννοήσει ὁ 13 δικαιότερον] -ό- e corr. E 

14 ὑπερφέρουσι A ἀριϑμιητικόν] mut. in ἀριϑμόν KE? 15 ὃν E: ὃν ADE?F: 

quorum Ὁ (etiam ὧν 103): τοσοῦτον ὃν ¢ ὑπ᾽] ἐπ᾿ ὁ 10 ἐν Ab: om. DEFe 

1 δὲ] ὃ ὁ 18 διαφοράς E 19 τοῖς ἐπάνω φασὶ E συγχεῖν A: συγχεεῖν DFe: 

συνέχειν E 21 μία om. A οὖσα om. ὁ 25 ταύτην Ke 26 ἀνισάζη A 

27 τῆς ἀπλανοῦς] τἀπλανοῦς D ἀποδιδοῦσα Fe 28 ὃ. Ὁ 20 “αὐτὸν 1: 

αὐτόϑι E τοῦτο] ins. D 30 συνάπτοιτο DEb: συνάπτοντ A: συνάπτον Fe 

dl ἀδιονόητόν Ὁ λόγον] seq. ras. 4 litt. E 
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‘ " ἢ tan) e ὃ ᾿ 

yap λέγειν yoe Ἢ 220a 
eas id a =) 5 ἈΦ . Ἁ 

TOOS ΤῊΝ ὑπερηχὴν ATOGSOWXE; TO ἵ 
ass? 

΄ Ν OPS. 5 

τίς γὰρ ἥδε; εἰ 
C ΄ \ ¢ +p \ ΄ ~ ~ > Res a ae) \ 7» " ἡ ar i" 

ϑέσις χαὶ ἢ τάξις χαὶ ἢ δοχοῦσα ἀνισότης, ὡς ὁ ᾿Αλέξανδρός φησι, πολὺ 45 
5 Ψ ~ ¢ r ΝΥ > ‘ 4 

ἐλλειπτιχὸν st τῆς ἑρμηνείας. μήποτε οὖν πολλὴν | εἰπὼν τὴν 220v 
¢ κ᾿ ~ \ + , ‘ a \ , “Wie ‘ 

Pe dla aie τῆς ἀπλανοῦς πρὸς τὰς πλανωμένας χαὶ διὰ τούτου λύσας τὴν 
ϑ3 > > &~ ὦ > 7 Α τ \ 2S. (Ὁ ge ΡΩΝ > ΠΡ ld " ~ ν “πῶ 

5 ἀπορίαν ἐφεξ ἧς δείχνυσιν, ὅτι χαὶ ἥδε 7 τ το a ανισάζεταί πως διὰ τῆς 
> 7 c ~ , ~ , = 5 5 ~ 

ἀναλογίας ὑπὸ τῆς ὑείας δημιουργίας. ὡς γὰρ ἢ μία χίνησις τῆς ἀπλανοῦς 
Μ \ \ > ΝΟ gee | > ὦ ΄, a ΕΣ 
ἔχει πρὸς τὰ πολλὰ ὑπ᾽ αὐτῆς χινούμενα ἄστρα, οὕτω τὸ πλανώμενον ἕν 5 
» \ \ ΄ > ~ any 5 

ἄστρον πρὸς τὰς χινουμένας αὐτῷ πολλὰς χινήσεις. εἰ γὰρ μὴ οὕτως τις 
> Ὁ 7» \ ies a4 ἌΝΤΑ ee Va ΄ ᾿ \, 7 > , 

ἀποδέξαιτο τὸ εἰρημένον, ἀλλ᾽ ὡς ἴδιον χαϑ᾿ αὑτὸ τελέως ἐπιχείρημα, 
v ΄ By) , > ~ 5 - ε ΄ 5 ws ‘ 

10 μήποτε χαὶ avatpentixov ἐστι τοῦ πρὸ αὐτοῦ ῥηϑέντος, εἴπερ ἐχεῖνο μὲν 
΄ Ἂ > / Ψ ΄ 

τὴν ὑπεροχήν, τοῦτο GE THY ἀνίσωσιν ἡτιάσατο. 10 

- \ > \ a Vv ~ ς wy 5 ~ 

Ρ. 295a4 Kat ἔτι διὰ τοῦτο ἕν εχοῦσι σῶμα αἱ ἄλλαι σφαιραι 
7 ~ \ / , \ , 

EWS τοῦ παντὸς OE πεπερασμενοῦ σώματος TOUS TETEPAGUWEVOY 
΄ Ὁ , > 

ἢ δύναμίς ἐστιν. 

M ~ >] , a” 4 5 , Ὗ Α ~ 

15 Addo τοῦτο ἐπιχείρημα ἣ δεύτερον 7 τρίτον τὴν αἰτίαν ἀπὸ τῶν 
’ ἊΝ ~ \ ‘ 

ἀνελιττουσῶν χαλουμένων σφαιρῶν ἀποδιδὸν τοῦ τὰς μὲν π ᾿ανωμένας D) < 
‘ 

ἄστρον ἔχειν ἑχάστην, THY ὃὲ ἀπλανῇ τοσαῦτα. λέγει οὖν, ὅτι ἢ σφαῖρα ἢ 
a » Vv 4 rer += ΄ = 2 a’ wie A ΄ 2 a ae 

0 &y αστρὴν ξχουσα τὸ πλανᾶσθαι λεγόμενον εν TOAAALS σφαιρα!ις ταις 20 a 

> lA 4 Vv ΄ ΄ / 5 \ ~ > ΄ 

ανελιττουσαις χαλουμέναις Ἢς Ws ὁ Θεόφραστος αὐτας “ast, TALS ανα- 

ῷ 2 

> >I / 4 5 

20 στροῖς ἐνδεδεμένη pee \EUTAIA οὖσα τῆς ὅλης αὐτῶν συντάξεως, 

οἷον τῶν τὸν Κρόνον 7 τὸν Δία ἣ τῶν ἄλλων τινὰ χινουσῶν-: χαὶ ἑχάστῃ 

μέντοι τούτων τῶν σφαιρῶν τῇ τε ἄστρον ἐχούσῃ χαὶ ταῖς ταύτην TEpte- 3 

χούσαις ἴδιόν ἐστι χατὰ φύσιν ἁπλῇ χίνησις, ἢ δὲ ποιχιλία χαὶ ἀνωμαλία 

τοῦ ἀστέρος προποδίζειν τε χαὶ ὑποποδίζειν δοχοῦντος χαὶ προστιϑέναι χαὶ 

25 ἀφαιρεῖν τοῖς ἀριϑμοῖς χαὶ στηρίζειν ἔξωϑεν πρόσχειται: ὑπὸ γὰρ τῶν 

ἀνελιττουσῶν γίνεται χινουμένης μὲν ἑχάστης αὐτῶν, ὡς εἴρηται, χατὰ τὴν 30 
‘ 

>> ΄ > ς ΄“« \ » ν Vas Vas 

ἑαυτῆς ἰδίαν χίνησιν, χινούσης δὲ τὴν τὸ ἄστρον ἔχουσαν ἄλλης ἄλλως 
Ἁ A 3 \ ~ ~ ΄ 

χατὰ τὴν ἑαυτῆς οἰχείαν χίνησιν. ἐπειδὴ οὖν ἑχάστη σφαῖρα σῶμα τυγχάνει 

ὄν, τῇ δὲ ἐξωτάτω xa) ἑχάστην σύνταξιν σὺν τῇ ἀπλανεῖ χινουμένῃ πρὸς 

80 τῇ ἰδία χινήσει πρόσχε ιται τὸ χαὶ τὰς ἄλλας τὰς DO’ ἑαυτῆς περ Ξγηι Syac 32 ριξχομξνᾶς o 

2 ἀνησότης Α ὃ πολὴν E: corr. E? 7 οὕτω] οὕτω(ς) xal Fe 8 χινουμένας] 

mut. in χινούσας ΕΞ: moventes Ὁ αὐτῷ Ac: αὐτὸ DEFb: corrigere voluit E* 

οὕτω D 9 ἀποδείξαιτο A 11 τὴν (alt.) om. A 12 τοῦτο AF: τόδε DE: τόδ᾽ ς 

σφαῖραι AF: φοραὶ De 13 πρὸς πεπερασμένον DF: προσπεπερασμένη A 1d ἐπιχείρημα 

τοῦτο Ke ἀπὸ τῶν] supraser. E! 19. χαλεῖ] fr. 31 Wimmer 19. 20 ἐνάστροις A 

21 τῶν (pr.) om. A ἢ (pr.)] οἷον A 22 μέντοι A: μὲν DE: om. ὃ ἄστρον] 

corr. eX τῶν ἄστρων E*: τὰ ἄστρα Ὁ 23 ἴδιόν A: ἴδιός D et in ras. E? 24 δο- 

χοῦντα Ὁ 25 ἀφελεῖν A πρόχειται Εἰ: corr. E? 20 γίνονται D 

μὲν om. A ἑχάστης} corr. ex ἕχαστος E? 27 ἑαυτῆς] in ras. Ὁ κινούσης — 

χίνησιν (28) om. A ἄλλης) ἄλλην ς 29 ἐξωτάτη A ἑχάστη A σύνταξιν 

om. A 30 τὰς ἄλλας tas] ἄλλας c 
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χινεῖν χοινῶς τὴν αὐτὴν χίνησιν πάσας, ἣν αὐτὴ χινεῖται, ἐργῶδες dv ἣν 220» 
αὐτῇ χινεῖν χαὶ σφαίρας σωματιχὰς τοσαύτας χαὶ τὴν τὸ ἕν ἄστρον ἔχουσαν 
υηχέτι ἕν ἔχουσαν ἀλλὰ πολλά, ὥσπερ χαὶ τῇ ἀπλανεῖ. τὸ ὃξ ἐργῶδες 
Ὑ Salas 

T δειξεν ὁ ̓ Αριστοτέλης διὰ τοῦ εἰπεῖν παντὸς δὲ πεπερασμένου σώμα- 40 

0 
[0] iS 

5 τος πρὸς πεπερασμένον ἣ δύναμίς ἐστιν. εἰ μὲν γὰρ ἄπειρον εἶχε 

δύναμιν τὸ χινοῦν, οὐδὲν ἂν ἣν πρᾶγμα ὁσαοῦν ὑποβάλλειν αὐτῷ πρὸς τὸ 

χινεῖσϑαι, ἐπειδὴ δὲ σῶμα ὃν πεπερασμένον πεπερασμένην ἔχε: δύναμιν, 
πρὸς πεπερασμένον ἂν εἴη αὕτη ἢ δύναμις χαὶ σύμμετρον αὐτῇ χαὶ οὐ πρὸς 4 

ὁποιονοῦν. εἰ οὖν ὑπεραίρει τὴν τῆς μιᾶς σφαίρας χινητικὴν δύναμιν πρὸς 
ἘΠ Ν - ~ 5 > 

10 τὸ | χινεῖσϑαι On’ αὐτῆς τὰ τοσαῦτα σώματα, εἰ χαὶ πολλοὺς εἶχεν 2215 

ἀστέρας ἣ τὸν ἕνα ἔχουσα σφαῖρα, ἐργῶδες ἂν ὄντως ἣν τὸ ἐπίταγμα. 
| ~ a7 ΄ = f τς ς eI SP) [4 “7 ~ ΄ \ 

Δοχεῖ δέ μοι ὃ λόγος οὗτος ὡς ἐπ᾽ ἐχείνῳ προϊέναι τῷ λέγοντι πολλὴν 
5 \ {pb} 7 ε > ~ 5 ~ ΄ > > 

ὑπεροχὴν εἶναι τῆς ἀπλανοῦς πρὸς τὰς πλανωμένας" ἐπεὶ τί ἐχώλυεν, or 

7 ς > = ΄ , ὥσπερ ἣ ἀπλανὴς τούς τε ἐν αὑτῇ πάντας ἀστέρας χαὶ 
 εἡ 

> 
σὺ τῇ [0] ro) - 

.- CU) 
δ 1S) ΓΕ Ox < Q ray 

15 by αὑτῆς σφαίρας πάσας ἑαυτῇ συγχινεῖ, οὕτω χαὶ τὴν ἐξωτάτω τῶν 
ἀνελιττουσῶν τάς τε Oy ἑαυτὴν ἀνελιττούσας χινεῖν χαὶ τὴν τὸ ἄστρον μηκέτι 

ἕν ἀλλὰ πολλὰ ἔχουσαν; εἰ μὴ ἄρα τι διάφορον ἔχει τὸ τὴν μὲν ἀπλανῆ 10 
usta τῶν ἄστρων ὑφεστῶσαν χαὶ χινουμένην τὴν ἑαυτῆς χίνησιν οὕτω τὰς 

περιεχομένοας Ox αὐτῆς συμπεριάγειν, τὴν δὲ τὸ πλανώμενον ἄστρον 
4 > Ὁ > 3) ΄ \ c 3 U4 ee x SS 4 

20 ἔχουσαν, ef πλῆϑος εἶχεν ἀστέρων, τὴν ὑπ᾽ ἄλλου χίνησιν ἐργωδεστέεραν 

(η΄ 

Ὁ - ~ > ~ ΄ Vv \ ~ 

ποιεῖν τῷ χινοῦντι. τὸ ὃὲ ἐργῶδες, οὐχ ὅτι βάρος ἔχει τὰ σώματα cusiva 15 
~ \ 3, ἣΝ ~ ay, / 5 / 5 ΩΣ σ ΝΜ ΄ 

τοῦτο γὰρ ἀποδειχτιχῶς ὁ ᾿Αριστοτέλης ἀπέφησεν" ἀλλ ὅτι χρὴ πάντως 
> 

΄ - ~ 7 > Ν 

ua ἐν ἐχείνοις συμμετρίαν τοῦ χινοῦντος πρὸς τὸ χινούμενον εἶναι, δι’ ὃ 
> ‘ - SON y ΄ 

τὴν ἀπόδειξιν ἀπὸ ταύτης ὃ ᾿Αριστοτέλης πεποίηται. 
X πιχείρηνα ὡς ἐπὶ ἀληϑῶς 20 

2] 

Mv 25 ᾿Ἐπιστῆσαι δὲ χρή, ὅτι χαὶ τοῦτο τὸ 
ν 

\ 

ὑφεστώσαις προῆλϑε ταῖς χατὰ τὰς ἀνελιττούσας ἀστρολογιχαῖς ὑποϑέσεσι = 

οὐδεμίαν ἐχούσαις ἀνάγχην, ὡς καὶ πρότερον εἶπον, εἴπερ καὶ ἄλλοι δι’ 

ἄλλων ὑποϑέσεων ἔσωσαν τὰ φαινόμενα. οἰχεῖον ὃὲ ἂν εἴη τοῖς περὶ τοῦ 
οὐρανοῦ χαὶ τῶν οὐρανίων χινήσεων λόγοις τὸ χαὶ περὶ τῶν ὑποϑέσεων 2% 

80 τούτων βραχέα διαλεχϑῆναι, ὧν ὑποτεϑεισῶν ἕκαστοι σώζειν τὰ φαινόμενα 

διετείνοντο. χαὶ εἴρηται χαὶ πρότερον, ὅτι ὁ [[λάτων ταῖς οὐρανίαις χινή- 

αὐτὴν] ἑαυτῶν e corr. EK? αὐτὴ] αὕτη Ab ἐργῶδες} corr. ex ἔργω 6° DE? 

χινεῖ E: corr. E? ὃ ἔχουσα A τῇ ἀπλανεῖ AD: corr. ex τῇ ἀπλανὴ ἘΠ: τὴν we) 1, πὰ 

ἀπλανὴ Fbe 5 πρὸς om. AKe πεπερασμένη Fe 6 οὐδὲν ἂν DEF: non 

utique Ὁ: οὐδὲ A ὁσωοῦν F: ὁποσαοῦν ¢ 7 ὃν] corr. ex ὧν A ὃ πρὸς πε- 

περασμένον] προσπεπερασμένη A 9. ποιονοῦν E: corr. EH? 10 td om. Ὁ 

11 ὄντως Ὁ: corr. ex ὄντως A: οὕτως DEFe 12 οὗτος om. D 13 εἶναι] εἶναι τῷ 

λέγοντι A 14 αὑτῇ] αὐτῇ A: ἑαυτῇ DEFe 15 ὑφ᾽ αὑτῆς) ὑπ᾽ αὐτῆς A: 

ὑφ᾽ ἑαυτῆς DEFe οὕτως ὁ ἐξωτάτω DE: comp. AF: ἐξωτάτην ὁ 18 τῶν] 566. 

χινουμένη Α: χινουμένης Τ᾽ οὕτως & »» ras. 4 litt. E ὑφεστῶσα 
21 ποιεῖν] ποιεῖ A 22 ἀπέφηνεν Τὶ 23 τοῦ] εἶναι τοῦ ὁ εἶναι om. ὁ 

25 mg. περὶ τῶν ὑποθέσεων A 26 ταῖς om. E ἐνελιττούσας D 27 χαὶ 

(alt.) Ab: om. DEFe 28 ἔσωσε A 6 Fe 29. χινήσεως ὁ 90 ὧν] 

τῶν A ἕχαστοι DE2Fb: ἑχάστω A: ἕχαστον E 
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- ΝΣ ΩΣ 1χλ “οὶ ἢ NSA arr ΘΔ ΣΕ. ΘΛΊΓλ FVEUR Ade Aan δι trie ain DY a σεσι τὸ ἐγχύχλιον χαὶ ὁμαλὲς χαὶ τεταγμένον ἀνενδοιάστως ἀποδιδοὺς πρό- 92]: 
, ΄ ; a 3 ΄ ν ~ 

βλημα τοῖς μαϑηματικοῖς προὔτεινε, τίνων ὑποτεϑέντων dr δυαλῶν χαὶ 30 
xn ΄ xn ~ ‘ ‘ 

ἐγχυχλίων χαὶ τεταγμένων χινήσεων δυνήσεται διασωδῆναι τὰ περὶ τοὺς 
ὔ΄ Ld ΕΣ ‘ ao φρ τα [ὃ - y ΄ Kk ‘~ x ες Κ Ὁ iad ~ 

πλανωμένους φαινόμενα. χαὶ ὅτι πρῶτος [ὔδοξος ὁ Κνίδιος ἐπέβαλε ταῖς 
t Ἢ ' Ἵ i 

~ " a ~ ’ ἊΣ , 4 a 

5 διὰ τῶν ἀνελιττουσῶν χαλουμένων σφαιρῶν ὑποϑέσεσι. Κάλλιππος δὲ 6 
ι 

ἣν ,΄ , / » » ~ = 

Κυζικηνὸς [Πολεμάρχῳ συσχολάσας τῷ Εὐδόξου γνωρίμῳ μετ᾽ ἐχεῖνον εἰς a 
? + ~ | ΖᾺ , ‘ ς ~ YIN ΖΚ. ΄ ’ 

Αϑήνας ἐλϑὼν τῷ ᾿Δριστοτέλει συγχατεβίω τὰ ὑπὸ τοῦ Εῤδόξου εὑρεϑέντα 
i ‘ i ‘ 

~ > ’ , [2 Α 5 ~ ~ ‘ > J 

σὺν τῷ ᾿Αριστοτέλει διορϑούμενός te xat προσαναπληρῶν: τῷ γὰρ Aor- 
Ἵ i ‘ i Π iy eet ἷ 

,ὔ ’ ~ Ἁ 5 , , A , ~ Υ ~ 

στοτέλει νομίζοντι δεῖν τὰ οὐράνια πάντα περὶ τὸ μέσον τοῦ παντὸς χινεῖ- 
» ΄ ~ 5 ~ ΄ ’ ~ ἃ ‘ 

10 σϑαι ἤρεσχεν ἢ τῶν ἀνελιττουσῶν ὑπόϑεσις ὡς ὁμοχέντρους τῷ παντὶ τὰς 40 
ates if = OmoTLS ah ) > Rep = τεσσ Ξ a = Εὐδόξ 
ανελιττούσας UTOTLUEILEV 7) χαὶ OUX EX (εντροὺς, MOTED Ol 5%} τερ 90%. 1009050) 

’ ‘ ~ 4 5 ~ ~ ΄ ΣΝ SNe, ~ 

TOLVOY XAL τοις προ αὐτοῦ τρξις ὦ Ἥλιος SOOXSL χινεῖσ αι χινήσεις τῇ τε 

- > ~ ΄, μι ? 5 ,~ > \ ‘ , \ 5 \ 

τῶν ἀπλανῶν σφαῖρα απ AVATOAWY ETL SUQUES συμ, περ ἰαγόμξενης χαὶ αὑτος 

Ἁ > , a \ ~ 2 sd id ns ΄ > 4 ~ ῳ A Ὁ 

τὴν CYVAYTLAY OLA TOMY OWOEXE Ξ- τῶν φερύμε ενης χαὶ τριτὴν ETL TOD ὁιὰ 45 

ΓΑ 7 ~ “-΄ Δ 3. =~ \ =} oe a het tee - er = Ae ‘ iS \ oad aoe 

15 “WEGWY τῶν ζῳδίων εἰς TA πλαγιὰ παρεχτρε TOU.SVOS χαὶ GO αὶ TOUTO \ ι \ i \ ει! 
ath eon 2 pe " Mi = a > ἐν ne ee) ae > ΠΡ Ρ te ΌΣΟΙ tI ΠΕ 

XATEL ΝῊ τε tO €xX τοῦ 7 XATA TOY αὕτον Get TOTOV EV THIS τρήπαις ταις 221» 

¢ ~ \ ~ a Ὕ / Nee! ~ > > \ > kes 

Vepwvats χαὶ TALS PELE ριναις ανατέλλειν. Ola τοῦτο οὖν EY τρισιν αὐτῶν 

, { Vv a ΄ Φ Ὗ , °, 4 ΄σ at 

φέρεσϑαι ἔλεγον σφαίραις, ἃς ὃ Θεό ὀφρᾶστος ἀνάστρους ἐχάλει ὡς μηδὲν 
> , wv \ > ΄ \ Ἁ ᾽ὔὕ > / τὰ 

ἐχουσας AGTPOV χαὶι alge dal oe ae μεν πρὸς τὰς χατῶώτέερῳω. αἀνελισσούσας 5 
ἊΣ A \ > , ~ 5 ~ Ἁ 5. A , b> A 

20 OF πρὸς TAs ἀνωτέρω. τριῶν γὰρ οὐσῶν περὶ AVTOV χινησεὼῶν αουνάτην 

τ τ a 2 att Fy Ὁ Ἁ Panes Pea ~ Ὁ Vv Δ QQ? ΄ ‘ , ia 

HY τὰς Evavtias ὑπὸ τοῦ αὑτοῦ χινεῖσϑαι. εἴ YE μὴ “ay αὑτῶν LATE ὁ 
5 ΄ ΄ v . ~ wv ~ 

[TE 7 σεληνη μὴτε ἄλλο τι τῶν αστρωῶν ALVELTAL, πᾶντα OF ἐνδεδε- 
’ ’ - 5 ~ 5 \ ~ ΝΥ 

μενα φέρεται τῷ χυχλιχῷ σώματι. εἰ μὲν OY τὴν τε KATA ὑνηχὸς περι (oony 10 

\ ~ > 

‘ 

\ Ἁ 3’ "4 , > c \ ~ , 5 ~ 

χαὶι τὴν εις πλάτος παραχωώρησιν cy ἔνι χαὶι τῷ αὔτ τῳ χρόνῳ ξποίξιτο ry 

= > , Ἢ 3 a7 ~ , ΄ ~ 5 ~ > 

25 αὑτάρχεις ἂν ἦσαν δὺο σφαῖραι, μία μὲν 7 τῶν ἀπλανῶν ἐπὶ δυσμὰς 
Ve / 5 Ἂ ΄ ~ 

οἱ ἄξονα στρεφομένη ἐνδεδεμένον μὲν τῇ 
ιν κῃ \ a 

περιιοῦσα. ξτερὰ OF THOS CW περ 

an 
ξι 

IEC 

δ᾿, δια νου δι δι QQ? > \ / VN -& 5. x 

προτέρα. πρὸς ὀρῦϑας δὲ ὄντα ho > χύχλῳ, χαῦ OD τὴν πορείαν εὔοξεν ay 15 
~ = 2. \ X See a Vv x», 5 1 \ \ fy , ws 

οιεῖσϑαι ὃ ἥλιης. ἐπεὶ δὲ οὐχ οὕτως ἔχει, ἀλλὰ τὸν μὲν χύχλον ἐν ἄλλῳ 
re : ; ἄν. - 

χρόνῳ περίεισι, τὴν δὲ χατὰ πλάτος ον το δ ἐν ἄλλῳ τῳ ποιεῖται. 
Ἁ ee , Ye pyr (oe - 

30 αναγχη χαὶι τριίτὴν προσλαβεῖν σφαῖραν, ὅπως ἐχάστη χίνησις ξΞχάστην τῶν 

’ \ 5 \ > s ~ 

OGCLVOWUSYMY περι αὐτον ATOM. ταύτῃ τοίνυν τριῶν οὐσῶν τῶν σφαιρῶν 90 
TY ‘ ἰ ‘ il ‘ i ‘ 

1 ἀνεδειάστως E: ἀνενδειάστως E?: ἀνενδυάστως c 2 mpodtetve om. A ὃ. 4 τὰς 

πλανωμένας Fe 4 ἐπέβαλλε A ὃ χαλουμέναις A Ικάλιππος AF 

6 Κυζηχηνὸς Ὁ: Κιζικηνὸς E: corr. E? 7 ἐλϑὼν)] ἐλθόντων DE: corr. E? 

8 συναναπληρῶν Fe 11 ot Ὁ ΕΙΣ om. Ab 13 σφαιρῶν A αὐτὴν Εἰ: 

om. ec 14 τοῦ] τὸ A 15 μέσου A καὶ (alt.) om. A 16 tats (alt.) A: 

om. DEFe 117 αὐτὸν] ἔλεγον αὐτὸν DE 18 φέρεσϑαι ἔλεγον Α: ἔ φέρεσϑαι 

Fbe: φέρεσϑαι DE 6 om. DE ἐχάλει] fr. 32 Wimmer 19 tag A: τὰ DEFe 

ἀνελιττούσας Fe 20 δὲ] καὶ A tas AD: τὰ EFc οὐσῶν]ὔ e corr. D αὐτὸν] 

αὐτῶν DE: corr. E? 21 αὑτὸν A: ἑαυτὸν DEFc 25 χυχλιχῷ D: χυχλίω E: 

χύχλω AE*: ἐγχυχλίῳ Fe 24 ἐποιεῖτο] -o e corr. E! 25 αὐτάρχης E 

26 περιστῶσα A ἄξωνα A 27 τῷ λοξῷ Fe πορείαν] -ef- e corr. E 

ἔδοξεν) -v eras. Τὶ 30 τὴν τρίτην Fe ὅπως} ὅπερ F: tvanep ec ἑχάστην) mut. 
in ἕχαστον ἘΞ 31 αὐτὸν E2Fb: αὐτῶν ADE 
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10 

15 

τῷ σι 

1 παντὶ] corr. 

\ ~ ΄ 4 3 ΄ \ a ΞΑ δ Χ ‘ Q7 , 

χαὶ πασῶν ὁμοχέντρων ἀλλήλαις Te χαὶ τῷ παντὶ τὴν μὲν τὰς δύο περιέ- 221" 
\ \ ~ , , ΄ 7¢ , oh 4.5 τῇ ~ 

χουσαν περὶ τοὺς τοῦ χύσμου πόλους ὑπετίϑετο στρέφεσϑαι ἐπὶ ταὐτὰ τῇ 

τῶν ἀπλανῶν χαὶ ἰσοχρονίως ταύτῃ ἀποχαϑισταμένην, τὴν O& ταύτης μὲν 
ὝΕΣ Ἐς Shere Notes ἃ πεν \ oe ΞΕ ἘΝ ἐλάττω, μείζω δὲ τῆς λοιπῆς, ἐπιστρέφεσθαι περὶ ἄξονα, καϑάπερ εἴρηται. 

\ > Qi "7 - ~ ἐν ἢ ΄ ~ as > '> SS ~ 5. κᾶν 
πρὸς ὀρϑὰς ὄντα τῷ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων ἐπιπέδῳ ἀπὸ δυσμῶν ἐπὶ 

> ΄ X Ἂν > ΄ \ > es | X 3 ΄ C ον PI \ ~ 

VETOES ξ Ly | © ‘ φῶς KC εἰ U ἀνατολάς, τὴν δὲ ἐλαχίστην xat αὐτὴν μὲν ἐπιστρέφεσθαι ἐπὶ ταὐτὰ τῇ 
ns x ~ rf . 

δευτέρα, περὶ ἄξονα (pele HELO ὃς νοοῖτο ἂν ὀρϑὸς πρός τινος χύχλου 

ἐπίπεδον μεγίστου χαὶ λοξοῦ, ὃν ὃ ἥλιος τῷ Eavtod χέντρῳ γράφειν δοχεῖ 
΄ = > > 

φερόμενος ὑπὸ τῆς ἐλαχίστης σφαίρας, ἐν ἣ χαὶ ἐνδέδεται. τὴν δ᾽ οὖν 
ὑπόλειψιν τῆς σφαίρας ταύτης βραδυτέραν πολλῷ τίϑεται ἢ τὴν τῆς περιε- 

\ ~ 

χούσης αὐτήν, μέσης δὲ οὔσης τῷ τε μεγέϑει χαὶ τῇ ϑέσει, ὥς ἐστι δῆλον i¢ ] i%> } | f | f i 

ἐχ τοῦ [Περὶ ταχῶν αὐτῷ γεγραμμένου σ᾽ ρα τος. ἢ μὲν οὖν μεγίστη 

ΓΟ τῶν σφαιρῶν ἐπὶ ταὐτὰ τοῖς ἀπλανέσιν ἄμφω τὰς λοιπὰς ἐπιστρέφει διὰ 
> 

My 

~ ~ Vv ~ 

TO τῆς ὑὲν φέρειν ν ξαυτῇ ὄντας τοὺς πόλους, ἐχείνην ν δὲ τοὺς τῆς τρίτης 
~ 7 σ c ,ὔ aX "ΑἹ 5] Ὁ. ~ ΄ Q? 

τῆς φερούσης τὸν ἥλιον, ὁμοίως δὲ Ἐχο τα ἐν ἑαυτῇ τοὺς πόλους με 

ἑαυτῆς, ἐφ᾽ ἃ περιάγεται, συνεπιστρέφειν χαὶ ταύτην χαὶ ἅμα ταύτῃ τὸν - 
ἥλιον, οὕτω τε φαίνεσθαι αὐτὸν an’ ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμὰς φερόμενον συμ- 

βαίνει. χαὶ εἰ μέν ye ἀχίνητοι ἦσαν xa’ ἑαυτὰς at δύο σφαῖραι ἥ τε 

véon χαὶ 7 ἐλαχίστης ἰ Ὁ. χύσμου aera ὑπ: ἂν ἣ τοῦ ἡλίου 

περιαγωγή, νῦν δέ, ἐπεὶ πρὸς τοὐναντίον αὗται ἀποστρέφονται, ὕστερεῖ τοῦ 

εἰρημένου χρόνου ἢ an ἀνατολῆς ἐπὶ τὴν ἑξῆς ἀνατολὴν τοῦ ἡλίου 

απονύστησις. 

25 

30 

35 

45 

Kat ταῦτα μὲν τ τὸν | ἥλιον, περὶ δὲ τὴν σελήνην τὰ μὲν χατὰ 3298 
ταὐτά, τὰ δὲ οὐ χατὰ ταὐτὰ διετάξατο" τρεῖς μὲν γὰρ σφαίρας χαὶ ταύτην 

εἶναι τὰς φερούσας, διότι χαὶ τρεῖς αὐτῆς ἐφαίνοντο εἶναι χινήσεις, τούτων 

65 μίαν υὲν τὴν ὁμοίως χινουμένην τῇ τῶν ἀπλανῶν. ἑτέραν δὲ ἐναντίως 

υὲν ταύτῃ. περὶ ἄξονα ὃὲ one το: ay gs ὀρϑὰς ὄντα τῷ ἐπιπέδῳ τοῦ 

διὰ μέσου τῶν ζῳδίων. χαϑάπερ χαὶ ἐφ᾽ ἡλίου, τρίτην δὲ οὐχέτι χαϑάπερ 
>) ’ Cc f σ \ XY \ QZ ¢ ’, ‘ aly δ [4 5 

co ἡλίου, OTL XATA ὑὲν τὴν ὑέσιν OUOlLMS, AXATA OF YE τὴν XLV OLY οὐχ 

12 

bis A ταὐτὰ E*Fb: ταῦτα ADE ὦ ἰσοχρονίως] corr. ex ἰσοχρόνως AE 

ἀποχαϑισταμένην ΑἸ»: ἀποχαϑισταμένων DEF ὃ ζώδων A 6 ἐπὶ A: 

DEFe ταὐτὰ E*Fb: ταῦτα ADE 7 ἕτερος A νοεῖτο E: corr. ἘΣ 

ὀρϑῶς E: corr. ἘΣ 8 μεγίστη DE: corr. E? ὃ om. E δοχεῖν 

corr. K? 9 ἐλαχίστου A 10 ὑπόλειψιν DE*Fb: ὑπόληψιν AE 11 

cov A ce A: om. DEFc 13 ταὐτὰ E*Fb: ταῦτα ADE ἀπλανέσι A 

14 τῆς (pr.)] thy Fbe πόλους] -A- e corr. E ἐκείνην F: χινεῖν ADED 

ex πέρατι EK? 2 πόλους] -ovs in ras. Εἰ ταὐτὰ -- ἰσοχρονίως (3)] 

ἐπ 

E: 

μέ- 

τοὺς] τοῦ A 17 odtws α 17. 18 συμβαίνειν ¢ 19 μέση DEb: μεγίστη 

AFe κόσμου στροφῇ E*F: χόσμου στροφὴ ADE: τῇ τοῦ κόσμου περιστροφῇ ὁ 

γένοιτ᾽ Fe 20 νῦν δέ A: νυνὶ δέ DE: om. Fe ἐπεὶ δὲ Fe ἀποστρέφονται 

vetastpépovtat DEF e 2) ἀπ] com. exer: Τὰ" 23 τοῦ ἡλίου Ὁ 24 ταὐτά 

ἘΞΕΡ; ταῦτα ADE ταὐτὰ ΕΠ: ταῦτα ADE διετάξατο] δέξατο DE: corr. E? 

26 δὲ (pr.) ac: δὴ ADEFb 28 μέσου Ab: μέσων DEFe ζῴδων AE: corr. ἘΝ 

ἐφ᾽] ἐπὶ τοῦ c 29 ὅτι) ἅτε ὁ δέ om. DE 
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¢ Ἕ 5 > eae | “4 = we oN la / .ἢ ἃ 5 ' SDF 

ὁμοίως, ἀλλ᾽ ἐναντίως μὲν τῇ δευτέρᾳ, τῇ δὲ πρώτ Ἢ φερομένην ἐπὶ ταὐτὰ 3222. 
~ \ ὔ 7 

βραδεῖαν μὲν χίνησιν χινουμένην, περὶ ἄξονα δ᾽ οὖν στρεφομένην ὀρϑὸν τι 
\ \ > 7d ~ at VT Q./. ὟΝ ΄ ‘ ~ , ~ 

πρὸς τὸ ἐπίπεδον τοῦ χύχλου, ὃς ἐπινοηϑείη ἂν ὑπὸ τοῦ χέντρου τῆς 
΄ , > , ᾿Ν ΄, ~ Pa. “- 

σελήνης γραφόμενος ἐγχεχλιμένος πρὸς τὸν διὰ μέσων τῶν ζῳδίων τοσοῦτον, 
σ \ , ~ ai’, ΄ \ ns 

5 ὅσον ἣ πλείστη κατὰ πλάτος τῇ σελήνῃ παραχώρησις γίνεται: φανερὸν δέ, 1 
σ ~ , ~ ~ NI / x. ~ >) > 

ὅτι οἱ τῆς τρίτης σφαίρας πόλοι ἀπὸ τῶν τῆς ideas διεστῶτες ἂν εἶεν 
~ ~ ?} » ’ σα 5 ‘ 

περιφέρειαν ἐπὶ τοῦ Ot ἀμφοῖν νοουμένου μεγίστου xdxhov, ἡλίκη ἐστὶν 

ἡμίσεια τοῦ πλάτ ΠΕ) ὃ χινεῖται ἣ σελήνη. ty υὲν οὖν πρώτην ὑπέϑετο 
. 4 ~ ~ 4 ~ ἊΝ \ eA 4 > , 

OPALoay διὸ τὴν ἀπ᾽ ἀνατολῶν AUTYS ἐπὶ οὐσμας TEPLOGOY, τὴν GE GEUTE- 20 

͵ , Sie c ry \ \ 

10 pay διὰ τὴν ὑπὸ τὰ ζῴδια φαινομένην αὐτῆς ὑπόλειψιν, τὴν τρίτην δὲ διὰ 

τὸ μὴ ἐν τοῖς αὐτοῖς τοῦ ζῳδιαχοῦ σημείοις βορειοτάτην τε χαὶ νοτιωτάτην 
΄ , > \ ΄ \ ~ ~ «- ᾶ, ay an 

φαίνεσϑαι γινομένην, ἀλλὰ μεταπίπτειν τὰ τοιαῦτα σημεῖα τῶν ζῳδίων ἀεὶ 
i 

, ~ nn. ‘ ~ , 5 \ ἊΨ ~ ~ 

ἐπὶ τὰ προηγούμενα. διὸ δὴ χαὶ THY σφαῖραν ταύτην ἐπὶ ταὐτὰ τῇ τῶν 90 
( ἀπλανῶν χινεῖσϑαι, τῷ OF τὴν μετάπτωσιν παντάπασιν ὀλίγην γίνεσϑαι χαϑ᾽ 

15 ἕχαστον μῆνα τῶν εἰρημένων σημείων βραδεῖαν αὐτῆς τὴν ἐπὶ δυσμῶν 

χίνησιν ὑπεστήσατο. 
ry , n ~ ’ὔ ‘ 

Tocadta μὲν δὴ χαὶ περὶ σελήνης, περὶ δὲ τῶν πέντε πλανήτων τὴν 
Ἂ >) ~ ? ΄ ne ΑἹ ΄ ~ , 

δόξαν ἐχτιϑέμενος αὐτοῦ 6 ᾿Αριστοτέλης διὰ τεττάρων σφαιρῶν τούτους 30 
ε 

χινεῖσθαί φησιν, ὧν ἢ πρώτη τε χαὶ ἢ δευτέρα αἱ αὐταὶ χαὶ τὴν αὐτὴ 

20 ἔχουσαι ϑέσιν ταῖς ἐπί τε ἡλίου χαὶ σελήνης πρώταις δύο: ἥ τε ἜΣ 

ἁπάσας περ θιέχουσα xa)’ ἔχαστον αὐτῶν ἐστι σφαῖρα περὶ τὸν ἄξονα τοῦ 

χόσμου στρεφομένη ἐπὶ δυσμὰς ἀπ᾽ ἀνατολῶν ἰσοχρονίως τῇ τῶν ἀπλανῶν, 30 

χαὶ ἢ δευτέρα τοὺς πόλους ἐν τῇ πρώτῃ ἔχουσα περὶ ἄξονα καὶ πόλους 

τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων ἔμπαλιν τὴν στροφὴν ποιξῖται ἀπὸ δυσμῶν ἐπ᾽ 

25 ἀνατολάς, ἐν ᾧ χρύνῳ ἕχαστος αὐτῶν δοχεῖ τὸν ζῳδιαχὸν χύχλον διεξ- 

ἰέναι" διὸ ἐπὶ μὲν τοῦ τε “Kpuod ἀστέρος χαὶ τοῦ ““Ϊωσφόρου ἐνιαυτῷ 40 

OTS τὴν τῆς δευτέρας σφαίρας συντελεῖσϑαι, ἐπὶ δὲ τοῦ "Apeos ἔτεσι δυσίν. 

ἐπὶ δὲ τοῦ Διὸς δώδεχα a ἐπὶ δὲ τοῦ Κρόνου τριάχοντα, ὃν ‘HAtov 

στέρα οἱ παλαιοὶ προσηγόρευον. αἱ δὲ λοιπαὶ δύο ὧδέ πως ἔχουσιν: 7 a. 
\ ΄ ΩῚ᾽ σ χὰ Ψ Μ “αν ~ δοῦν ΄ - - 

30 μυξν τριτη χα ἔχαστον TOUS πόλους ξἐχουσα επὶ TOD GA WEGWY τῶν 45 

1 thy δὲ πρώτην A ταὐτὰ ἘΠ᾽: ταῦτα ADE 2 στρεφομένην om. E 

ὀρϑρὸν E ὃ πρὸς om. DE ds] corr. ex ὡς D! E? ἐπινοηϑῆ comp. A 

4 γραφομένης A τὸν Db: incert. A: ta EFe 5 τῇ σελήνῃ om. Fe 7 περι- 

φέρειαν)] χατὰ τοσαύτην περιφέρειαν ᾿Ξ“: τὴν περιφέρειαν ὁ ἡ] supraser. E? 

aly 
8 πλάτος E 10 ζῴδια E*F: ζῶα ADE φαινομένην] φερομένην E: atv del. E? 

ὑπόληψιν AE: corr. E? τὴν A: om. DEFe 11 βοριωτάτην E: corr. E? 

νοτιοτάτην A 12 τῶν ζῳδίων σημεῖα Fe 13 προαγόμενα A ταὐτὰ "Fb 

ταῦτα ADE 15 δυσμῶν A: δυσμὰς DEFe 17 σελήνην DFe 18 τεττάρων A: δ 

D: τεσσάρων EFe 19 πρώτη te A: te πρώτη DEFe ἡ (alt.) om. F 20 te (pr.) 

AF: te tov DE: τοῦ c πρώταις] -ats 6 corr. ΚΕ" 24 τοῦ] τοὺς Fe τῶν] 
δ᾽ 

seq. ras. 2 litt. E ζω A 25. 26 ἐξιέναι A | 26 ἀστέρος “Ἑρμοῦ Fe 

27 δευτέρας om. A Ἄρεως E δυσί Fe 28 ἐπὶ δὲ tod Κρόνου τριάκοντα 
Ab: τριάχοντα δὲ ἐπὶ τοῦ Κρόνου DEFe Ἡλίου] ἥλιον DE: corr. E? 
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ζῳδίων τοῦ ἐν τῇ ux)? ἕχαστον δευτέρᾳ σφαίρᾳ | νοουμένου ἀπὸ μεσημ- 222d 
ie v τῇ ΄ 

βρίας ἐπὶ τὰς ἄρχτους ἐπιστρέφεται, ἐν ᾧ ἕχαστος χρόνῳ ἀπὸ φάσεως 
ἐπὶ τὴν ἐφεξῆς φάσιν παραγίνεται τὰς πρὸς ἥλιον ἁπάσας σχέσεις διεξιών, 

\ a x > .> Le c TaN ~ Q ΄ ~ Vv > ~ 

ὃν χαὶ διεξόδου χρόνον ot ἀπὸ τῶν μαϑημάτων χαλοῦσιν. ἔστι OF οὗτος ὅ ἢ 

5 ἄλλῳ ἄλλος, διὸ χαὶ οὐχ ἰσοχρόνιος ἅπασιν ἢ τῆς τρίτης σφαίρας οφή ο Αλλα LAKOS, 2 χὰ OOK ee απασιν ἢ της pede ee Scie 

ἀλλά, χαϑάπερ Εὔδοξος weto, τῷ μὲν ᾿Αφροδίτης ἀστέρι ἐν μησὶν ἐννεα- 

χαίδεχα, τῷ OE τοῦ a Daven ἐν ἡμέραις δέχα χαὶ Exatov, τῷ δὲ τοῦ Ἄρεος 
Ὁ \ x ~ ~ 7 f 

ἐν μησὶν ὀχτὼ χαὶ ἡμέραις εἴχοσι, τῷ 6& tod Διὸς χαὶ τῷ τοῦ Κρόνου 

ἑχατέρῳ ἔγγιστα ἐν μησὶ τρισκαίδεχα. 4 μὲν οὖν τρίτη σφαῖρα οὕτω καὶ 10 
~ ΄ ~ (v4 xX » 

10 ἐν τοσούτῳ χρόνῳ χινεῖται. ἢ GE τετάρτη σφαῖρα, ἥτις χαὶ τὸ ἄστρον 
\ Pax , aye: l4 bins QQ? σ 

φέρει, περὶ λοξοῦ τίνος χύχλου στρέφεται πόλους ἰδίους χαῦ᾽ ἔχαστον, 
5) ΄ ΄ N ἐν Sed aon Ἐπ 2 ΄ 2 ΩΡ 
ῳ μέντοι χρόνῳ τὴν στροφὴν τῇ τρίτῃ ποιεῖται ἐναντίως ἐχείνῃ 
ΕΝ > ἋΣ δ] - >) \ > o e€ NX δὰ “δ΄ ΄ > Tar 

χινουμένη ἀπ᾿ ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμάς" ὁ δὲ λοξὸς οὗτος χύχλος ἐγχεχλίσϑαι 15 
~ > ~ ? ~ 

πρὸς τὸν μέγιστον τῶν ἐν τῇ τρίτῃ σφαίρᾳ παραλλήλων λέγεται bx αὐτοῦ 
b>»! > 6 15 οὐχ ἴσον οὐδὲ ταὐτὸν ἐφ᾽ ἁπάντων. φανερὸν οὖν, ὅτι ἣ μὲν ὁμοίως τῇ 

τῶν ἀπλανῶν στρεφομένη πάσας τὰς λοιπάς, ἅτε ἐν ἀλλήλαις τοὺς πόλους 

ἐχούσας, ἐπιστρέφει ἐπὶ ταὐτά, ὥστε χαὶ τὴν τὸ ἄστρον τ θοῦ χαὶ αὐτὸ 20 
ὃ ἄστρον: χαὶ διὰ ταύτην δὴ τὴν αἰτίαν ἀνατέλλειν τε χαὶ δύνειν ὑπάρξει 

χάστῳ αὐτῶν. ἢ 6& δευτέρα σφαῖρα thy ὑπὸ τὰ δώδεχα ζῴδια πάροδον 
20 αὐτῷ παρέξεται: στρέφεται γὰρ περὶ τοὺς τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων πό- 

hove χαὶ συνεπιστρέφει tas τε λοιπὰς δύο σφαίρας χαὶ τὸν ἀστέρα ἐπὶ τὰ % 
2 ν᾿ 

ὦν A ἑπόμενα τῶν ζῳδίων, ἐν ᾧ χρόνῳ ἕχαστος δοχεῖ τὸν ζῳδιαχὸν διανύειν 
> - Ὑ ~ ~ 

χύχλον. ἢ δὲ τρίτη σφαῖρα τοὺς πόλους ἔχουσα ἐπὶ tod ἐν τῇ δευτέρα 

διὰ μέσων τῶν ζῳδίων ἀπὸ τς: τε πρὸς ἄρχτον φῦ χαὶ 
80 δ 95 ἀπ᾿ ρου, πρὸς Pecunia) συνεπιστρέψει τὴν BEELDE I χαὶ ἐν τι τὸν 

ἀστέρα eben χαὶ δὴ τῆς χατὰ πλάτος χινήσεως ἕξει τὴν αἰτίαν οὐ μὴν 

αὐτὴ μόνη: ὅσον γὰρ ἐπὶ ταύτῃ χαὶ πρὸς τοὺς πόλους τοῦ διὰ μέσων 
~ % avs > >) c 5) Ν \ ΄ - ~ 4 , 5) ΄ 

τῶν ζῳδίων ἥχεν ἂν ὃ ἀστὴρ χαὶ πλησίον τῶν τοῦ χόσμου πόλων εγί- 
5 

VETO" νυνὶ δὲ ἢ τετάρτη σφαῖρα περὶ τοὺς τοῦ (τοῦ) ἀστέρος λοξοῦ χύχλου 85 
\ \ 

30 στρεφομένη πόλους ἐπὶ τἀναντία τῇ τρίτῃ ax ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμὰς χαὶ 

ΡΥ, 

1 ζω AE, ut saepius τοῦ] tov te DE ἀπὸ Fb: ἐπὶ ADE 2 στρέφεται 

Fe 3 φάσιν] -ν e corr. B®: φησι A 4 μαϑημάτων] post paty- ras. 3 litt. E 

5 ἄλλος] ἄλλως DE 7 τοῦ (pr.) om. E ἡμέραις δέχα καὶ Exatov] ἡμέραις δέχα 

zai ἕχτον Ὁ : μησὶ τρισὶ δίμοιρον Fe Ἄρεως E 8 μησὶν ὀχτὼ] xtA. numernm 

falsum esse monuit Schiaparelli ἡμέραι A 9 ἑχατέρως A τρεισχαίδεχα D 

7)| xat ἡ Fe οὕτως ὁ 11 περὶ AEb: παρὰ Ὁ: ἐπὶ τοῦ F: ἐπὶ c πόλους 

DE?: πολλοὺς E: χαὶ πολλοὺς A: χαὶ πόλους Fhe 12 ἐχίνη A 19. ἐγχεχλεῖσϑαι 

AE: corr. E? 14 tov] to A λέγεται ὑπ᾽ αὐτοῦ Ab: ὑπ᾽ αὐτοῦ λέγεται DEFe 

10 ἀπλανῶν) ἁπάντων A 17 ἐπὶ om. D: suprascr. E? ταὐτά ΕΠ ΕΠ): ταῦτα 

ADE 18 δὴ Db: δὲ AEFe TO ἀνατέλλειν ὁ 20 τοὺς om. E τοῦ 

om. D: mut. in τοὺς KE? 21 συνεπιστρέφειν A 22 ᾧ] ᾧ τῷ A διανύ- 

σαι A 25 συνεπιστρέψας A: convertit Ὁ αὐτῇ ADE 26 χατὰ] κατὰ τὸ 

Fe 27 αὐτὴ Fb: αὐτῇ A: αὕτη DE 28 dv om. D 28. 29 ἐγένετο DEF c 

29 τοῦ τοῦ scripsi: τοῦ ADEFc χύχλους E, sed corr. 30 χαὶ om. Fe 
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ἐν ἴσῳ χρόνῳ τὴν στροφὴν αὐτῶν ποιουμένη τό τε ἐπὶ πλέον ὑπερβάλλειν 222d | | Ἵ 

τὸν διὰ μέσων τῶν ζῳδίων παραιτήσεται χαὶ τὴν λεγομένην ὑπὸ [ὐδόξου 
» fs a | \ 2] \ ~ 

ἱπποπέδην περὶ τὸν αὐτὸν τουτονὶ χύχλον τῷ ἀστέρι γράφειν παρέξεται, 10 
΄ ΄ \ ~ ~ ΄ ΄ ~ Ἢ» 5 

ὥστε, ὁπόσον TO τῆς Ἰρδμμης ταύτης πλάτος, τοσοῦτον χαὶ ὁ ἀστὴρ εἰς 
Sate »»»» ~ ~ ~ YIN ,» 

ἢ πλάτος δόξει παραχωρεῖν, ὅπερ ἐγχαλοῦσι τῷ Ndddew. 
(ea \ ¢ pa ὐ ND al / v \ ἋΣ , μ \ 

Αὕτη μὲν ἢ KATA ΤΓιϑθήζὴν σφαιρήποιια ELXOOL χαὶ EG TAS πασας ἐπὶ 
~ ΄ ν᾿ 4 Ὸ» ᾿ ‘secs 

τῶν ἑπτὰ παραλαμβάνουσα ἕξ μὲν ἐπὶ ἡλίου xal σελήνης, εἴκοσι δὲ ἐπὶ 45 
ἜΠΗ nt cpt δὲ Καλλίπ CRS ΕΝ ς 2, in OR τῶν πέντε. τ δὲ Ἱλαλλίππου τάδε γέγραφεν | ὃ ᾿Αριστοτέλης ἐν τῷ 2238 

A τῆς Μετὰ τὰ φυσιχά: “Κάλλιππος δὲ τὴν μὲν ae τῶν σφαιρῶν τὴν 
4 , \ a\ \,~ 

10 αὐτὴν ἐτίθετο Εἰὐδόξῳ, τουτέστι τῶν ἀπ enue) THY τάξιν, TO Ge TATOOS 

τῷ μὲν τοῦ Διὸς χαὶ τῷ τοῦ Κρόνου τὸ αὐτὸ ἐχείνῳ ἀπεδίδου, τῷ δὲ 5 

ἡλίῳ χαὶ τῇ σελήνῃ δύο ᾧετο προσϑετέας εἶναι σφαίρας, τὰ φαινόμενα εἰ 

ϑέλλοι τις ἀποδώσειν, τοῖς δὲ λοιποῖς τῶν πλανήτων ἕχάστῳ ἀνὰ play’. 

ὡς εἶναι χατὰ Καλλιππον τὰς πάσας πεντάχις πέντε χαὶ δὶς τέσσαρας, 
΄ 

Καλλίππου φέρεται σύγ- 10 (η΄ 15 τουτέστι τριάχοντα χαὶ τρεῖς σφαίρας. οὔτε ὃ 

ραυμα τὴν αἰτίαν τῶν erates Ewy τούτων σφαιρῶν λέγον, οὔτε ᾿Αριστο- 

τοῖς ay προσέϑηχεν. Εὔδημος δὲ τα ἢ ἱστόρησξ, τίνων φαινομένων 

ἕνεχα ταύτας speed πᾶς εἶναι τὰς σφαίρας ᾧετο. λέγειν γὰρ αὐτόν φησιν, 

ὡς, εἴπερ οἱ μεταξὺ τροπῶν τε χαὶ ἰσημεριῶν χρόνοι τοσοῦτον διαφέρουσιν, 15 
> 7. Eb) ΄ SAP Μές δ΄" by a0 ε Δ aR eae eae 
20 ὅσον [ὐχτήμονι χαὶ Μέτωνι edoxer, οὐχ ἱχανὰς εἶναι τὰς τρε 

“ 

ς σφαίρας 
, ἑχατέρῳ πρὸς TO σώζειν τὰ φαινόμενα διὰ τὴν ἐπιφαινομένην δηλονότι ταῖς 

χινήσεσιν αὐτῶν ἀνωμαλίαν. τὴν δὲ ἣν ἣν ἐν ἐχάστῳ τῶν τριῶν πλα- 
΄ ” ΝΕ ΨΚ δι΄, \ , ~ , σ νήτων "Apsos χαὶ ᾿Αφροδίτης χαὶ “Eo ὅ προσετίϑει, σφαῖραν, τίνος ἕνεχεν 20 

προσετίϑει, συντόμως χαὶ σαφῶς ὃ Εν "ὔδημος ἱστόρησεν. ὃ δὲ ᾿Αριστοτέλης 
΄ 

τῷ μετὰ τὸ ἱστορῆσαι τὴν τοῦ Καλλί ἵππου δόξαν περὶ τῶν ἀνελιττουσῶν ἐπή- 
ΟΣ - Q 7 5 ~ ~ 

γαγεν ᾿᾿ἀναγχαῖον δέ, εἰ μέλλουσι συντεϑεῖσαι πᾶσαι τὰ φαινόμενα ἀπο- 
~ QQ)? σ ~ c , > 

δώσειν, xa ἔχαστον τῶν πλανωμένων Etéous σφαίρας μιᾷ ἐλάττονας εἶναι 3» 
( 
1 

5 5 , \ > b) 5 ~ 
τὰς ἀνελιττούσας χαὶ εἰς ταὐτὸν ἀποχαϑιστώσας τῇ ϑέσει thy πρώτην 

’ 5 sn 

OYWS EVO 
, 

( ca | 2 i σφαῖραν ἀεὶ τοῦ ὑποχάτω τεταγμένου ἄστρου: οὕτω γὰρ ἘΞ 

2 τὸν] τῶν EF Ὁ τουτονὶ A: τοῦτον ΠΕ ce 6 xata] χατὰ τὸν Fe ( περι- 

λαμβάνουσα ec εἴχοσι] τέσσαρας ὁ 8 ἸΚαλίππου A ταῦτα Ke 6 om. E 

9 A) λάβδα AF: λάμβδα Ὁ : λαμ. δα E: λάμδα E? Μετὰ τὰ φυσιχά] cap. 8. 107332 

τὰ om. A ΚΚάλιππος A 10 étiter? c¢ 11 ταὐτὸν ¢ ἐκεῖνο A 
11. 12 δ᾽ “Ἡλίου ὁ 12 τῷ Σελήνης c ᾧετο] met ἔτι ec φαινόμεν᾽ c 18 μέλ- 
het Ee ἀποδόσειν E: corr. E? ἀνὰ om. ὁ 10 προσϑετέων) mut. in προσϑέ- 

σεων ἘΦ post τούτων add. τῶν ἘΣ λέγον] λέγων AE: corr. A? 17 αὐτὸν E 

προσέϑηχεν] -v eras. E ἱστόρησε] fr. 97 Spengel τίνων] πολλῶν A 19 ἰσημεριῶν DE: 

ἰσημερίων A: ἰσημερινῶν Fe 20 ὐχτήμονι)] Ἀχτήμονι A: Almeoni Ὁ Μέτωνι] -ἰ ὁ 

corr. ἘΠ 22 ἀνωμαλίαν] ἀνωμαλίας A 23 Ἄρεως E mposetiver] corr. ex προσε- 

τίϑη ΕΞ: προσετίϑεισαν A σφαῖραν --- προσετίϑει (24) om. A σφαῖραν Fb: φοράν DE 

ἕνεχεν) -ν eras. E 24 προσετίϑη E Εὔδιμος E: corr. E? post ἱστόρησεν 

lac. statuit Schiaparelli 25 thy τοῦ A: xal thy DEF: thy c 25. 26 ἐπήγαγεν] 

Metaph. 107338 856. 960. o> ὁ φαινόμεν" e 26. 27 ἀποδόσειν E 

27 μιᾷ] μία A: μιᾶς DE 28 ἀποχαϑιστάσας Fe 29 μόνην A 

Comment. Arist. VIL Simpl. de Caelo. 29 
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chy τῶν πλανήτων φορὰν ἅπαντα roveiata.” ταῦτα τοίνυν tod ᾿Αριστοτέ- 2238 
λους συντόμως οὕτως σαφῶς εἰρηχότος ὃ Σωσιγένης ἐγχωμιάσας τὴν ἀγ- 30 

χίνοιαν αὐτοῦ ἐπεχείρησεν τε τὴν χρείαν τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ προστιϑεμένων 
σφαιρῶν χαὶ λέγει; ὅτι δυοῖν ἕνεχα ταύτας, ἃς ἀνελιττούσας καλεῖ, φησὶν 

- > LEB = σ ΄ ΄ ᾿Ὶ , v 

5 avayndioy εἶναι προσγενέσθαι ταῖς ὑποϑέσεσιν, ἵνα te ϑέσις ἢ οἰχεία εἴη 
? 

\ 
~ D) “ > ~ si \ oo lie \ 5) ~ = 

τῇ τε xa SXAGTOV αἀπλανεῖ χαὶ ταὶς ὑπ αὑτῇ, “AL πὼς TAYOS TO OLASLOYV 35 L 
‘ 

΄ v ἐν πάσαις ὑπάρχοι: ἔδει γὰρ τήν γε ὁμοίαν τῇ τῶν ἀπλανῶν 7 ἄλλῃ τινὶ 
vor χαὶ ὙΠ ἴσῳ αὐτὴν Qa 

a Lhe BS aon >} A Ve ee ΤΟΝ pe 

σφαιρα περι τε TOY αὕτον AcoOVa ξχξινῃ φερξ 

ID. ΄ > "7 “οι Ω 7 
περιστρεφεσι ovat. ὧν ODOEY ἄνευ TIS προσῦε: a 

54 {ih 

ews τῶν ὑπὸ ᾿Αριστοτέλους 

. φησί, τὸν λόγον τοῦ 40 cy Se ( S R on OS 
~ c ae od ΄ 

10 λεγομένων σφαιρῶν ὑπάρξαι δυνατόν. TOLL 

~ ss 
i 

σ > ~ ~ \ ~ / \ ~ >) , > 

σαφοῦς SVEXA Ett TWY φερηυσῶν τῶν τοὺ Διὸς cout! St, TOLVOY “EY Ti 

a 
+ ~ ~ 7 , ΄,΄ > 5 5 Ix 

τελευταίᾳ τῶν TOD ἹΚρόνου τεττάρων, ἐν ἣ χαὶ αὐτὸς ἐνδέδεται, τοὺς πό- 
ψ' Ἂ ~ ~ ~ [2 τῷ 

hove τῆς πρώτης τῶν τοῦ Διὸς ἐναρυόσαιμεν, τίνα τρόπον οὗτοι μένειν 
| | i t 

> PD ~ Ve ~ ~ Sake. ~ , 

δύναιντο ἂν ἐπὶ τοῦ ἄξονος τῆς τῶν ἀπλανῶν σφαίρας, ὅτε γε ἢ φέρουσα 45 
/ / 

15 αὐτοὺς περὶ ἄλλον ἄξονα στρέφεται πλάγιον; ἀλλὰ μὴν δεῖ | ye μένειν 2290 

αὐτοὺς ἐπὶ τοῦ εἰρημένου ἄξονος ἐπὶ τῆς ἐξωτάτης φορᾶς, εἴπερ μέλλοι 

τὴν τάξιν τῆς τῶν ἀπλανῶν σφαίρας δέχεσϑαι ἢ στρεφομένη σφαῖρα περὶ 

αὐτούς. ἔτι τοίνυν, ἐπειδὴ τῶν φερουσῶν τὸν τοῦ Κρόνου σφαιρῶν at 

τρεῖς ὕπ᾽ ἀλλήλων te χαὶ τῆς πρώτης συνεπιστρέφονται, ἔχουσαι μέντοι ὅ 

20 χαὶ αὐταὶ οἰχεῖόν τι τάχος, εἴη ἂν περὶ τὴν τετάρτην οὐχ ἁπλῆ τις ἢ χί- 

νησις, ἀλλὰ πασῶν τῶν ὑπεράνω μετέχουσα: δειχϑήσεται γάρ, ὅτι τῶν 
μὲν ἀντιφερομένων ἀφαιρεῖταί τι τοῦ διὰ τὴν συνεπιστρέφουσαν αὐταῖς τὸ 

τάχους ὑπάρχοντος, τῶν δὲ συνεπιστρεφομένων προστίϑεταί τι τῇ διιχνου- 

μένῃ εἰς αὐτὰς χινήσει ἐχ τῆς ὑπεράνω σφαίρας διὰ τὴν ἴδιον αὐτῶν χίνησιν, 

(η 

ie, σ C Tea at Tre =X ~ "Α 4 ip ΄ς ΕΣ ae id 

25 WOTE, εἴπερ evosvely, τ Φ ρου) σῃ τὸν TOU Κρόνου σφαιρα. ἡ TOMWTy TOMY 

Ξ ΄ ΠΟ Ὑ mS ay στο By = 
τοῦ Διὸς χαὶ τάχος οἰχεῖον eyot, ws ἐν χόσμου περιστροφῇ ἐπὶ ταὐτὸν 15 

᾽ 5 ~ ΄ ~ ΄ ~ p) eh, 

πάλιν ἀναπολεῖν. αι τῶν ὑπερ γάνῳ σφαιρῶν χινήσεις οὐχ εὐασοῦσι τουτὶ τὸ 

, 5 ~ 

TAY 9S αυτῃ 
"7 ἢ παρεῖναι, ἀλλ᾿ ἔσται τις πρόσϑεσις- φέρονται γὰρ ἐπὶ δυσμὰς 

2 οὕτως Ab: οὕτω χαὶ DEF: οὕτως χαὶ ¢ A χαὶ λέγει om. Ὁ ἃς ὉΞ2Ε: τὰς A: om. 

DE: quis b 5 εἴη Α; ἢ DEFe 0 αὐτήν Fe 7 ἐν πάσαις A: ἑχάσταις DEFe: 

singulis Ὁ ὑπάρχοι] comp. ambig. A: ὑπάρχῃ DE*e: ὑπάρχει EF ye] te Fe 9 προ- 

θέσεως E: corr. 10" 10 δύναται Fe φησί om. Fe 11 σαφῶς E: corr. E? 

ἕνεχα, φησίν Fe τὸν D: τῶν AEFe εἰ τοίνυν] ἤτοι νῦν Α 12 τελευταίᾳ] 

τῶν τελευταίων Α 13 τῆς πρώτης] primos b: om. A ἐναρμόσαμεν E: ἐναρμόσο- 

μεν E? 14 δύναιντ᾽ ¢ ὅτε ye] Ott 7. ὁ φέρουσ᾽ ὁ 10 ἐξωτάτης Α: 

ἐξωτάτω DEFc μέλλει c: comp. F 18 τὸν F: τῶν ADEc: del. E? 

τοῦ Κρόνου] mut. in tov Kpdvov E? 22 post ἀντιφερομένων del. σφαιρῶν A: add. 

αὐτὸς Fe, sed del. F ἀφερεῖται E, sed corr. συνεπιστρέφουσαν DEb: ἐπιστρέ- 

φουσαν AFc αὐταῖς A: αὐτὰς DEF(b)c 23 ὑπάρχοντος αὐταῖς DEF(b)e Tt τῇ] 

τέλος A 24 εἰς αὐτὰς om. A χινήσει A(b): om. DEFe σφαίρας] σφαίρας 

χινήσει DEFe + ἰδίαν ὁ 20 εἴπερ om. A τὸν F: τῶν Ac: τὴν DE σφαῖ- 

ραν Ὁ πρῶτον τὸν A 20 ἔχει E περιφορᾷ Fe ἐπὶ E: χαὶ ἐπὶ E? 
ny) 

27 ἀναπολεῖν αἱ A: ἀναποδεῖν αἱ F: ἀναπολεῖται Ὁ): ἀνάπαλιν εἶναι E: περιστρέφον- 
πρόσϑεσις E*b: mut. in πρόϑεσις eee tat KH? post σφαιρῶν add. at ΕΣ 28 ἔστι A 

A: πρόϑεσις DE 
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Ξ ς ἐχείνης ἐπὶ ταῦτά. 6 δὲ αὐτὸς λόγος χαὶ 223t χαὶ αὗται φε ἐρομένης χαὶ air ἐχείνης ἐπὶ ταὐτά. 6 ὃς αὐτὸς λόγος χαὶ 22d» 
ζ 

0». πὶ τῶν ἐφεξῆς ἥ τε γὰρ χίνησις μᾶλλον καὶ μᾶλλον συντεϑήσεται χαὶ 20 
4 

‘ > ‘4 , ~ ς > 4 oO.’ b) 

τὴν οἰχείαν ϑέσιν παραλλάξουσιν αὐτῶν of πόλοι" δεῖ de, χαϑάπερ ἔφαμεν, 

οὐδέτερον τούτων συμβαίνειν. ὅπως οὖν τοῦτο μὴ γένοιτο μηδὲ ἀπ ταντῴη 
, σ δ' > 1 ςς \ > , Ν ὅ 

5 τι τούτου γε ἕνεχα πλημμελές, ἐπενόησε “τὰς ἀνελιττούσας χαὶ εἰς ταὐτὸν 

ἀποχαϑιστώσας τῇ ϑέσει τὴν πρώτην σφαῖραν ἀεὶ τοῦ ὑποχάτω τεταγμένου 30 
>) leg \ ἈΝ \ \ Sp > wv ᾽ “ ao 

ἄστρου οὕτω γὰρ δὴ χαὶ χατὰ λέξιν εἶπεν ἄμφω μηνύων, ὧν ἔνεχα 

παρεισήγαγεν αὐτά, διὰ μὲν τοῦ φάναι ἀνελιττούσας τὴν τῆς χινήσεω 

ἀποχατάστασιν εἰς τὸ τάχος τὸ oixetov, διὰ δὲ τοῦ εἰπεῖν “εἰς ταὐτὸν 
80 10 ἀποχαϑιστῴσας τῇ ϑέσει τὴν πρώτην σφαῖραν ἀεὶ τοῦ ὑποχάτω τεταγμένου 

ἄστρου᾽ τὴν τῶν πόλων ἐν τῷ -προσήχοντι μονήν" χατὰ τούτους γὰρ 7 

τῶν φερομένων σφαιρῶν ϑέσις νοεῖται, εἴπερ μόνοι μένουσι. τὴν δὲ πρώ- 
“ ~ ~ ~ ΄ 

τὴν ἔφη σφαῖραν ὑπ’ αὐτῶν ἀποχαϑίστασϑαι τοῦ ὑποχάτω τεταγμέ ένου 

ἄστρου. ἐπειδὴ ταύτης τήν τε οἰχείαν ϑέσιν χαὶ τὸ οἰχεῖον τάχος διὰ τὴν 80 
εὐ νας 1). cet oe ᾿ ΓΞ 

15 ἀνείλησιν λαβούσης τὰ τῶν ἑξῆς σφαιρῶν ἅπαντα διασώζεται. 
’, 

ty 
sles 

5 v 

"Orr δὲ ταῦτα συμβαίνει, ἔδειξεν 6 Σωσιγένης προεχϑέμενός τινα 

χρήσιμα πρὸς τὸν λόγον, ὧν . σύντομος ἔχϑεσίς ἐστι ἘΠ δύο σφαι- 
Ve Qe Cass 

τ τῶ ξξωΐεν ὑπ 40 ρῶν διμοχέντρων οὐσῶν, οἷον τῶν AE ΖΗ, xat ne, 
, ἊΝ >] , 

ἄλλης εἴτε μενούσης εἴτε περιειλούσης ἐχείνας, ἐχείνων 62 ἐναντίως χινου- 
| i> i (> 

΄ > y ΄ ΄ > ~ , V3 ~ 

20 μένων ANSI χαὶ Ot ἴσου χρόνου, τουτέστιν ἰσοταχῶς, πᾶντα τὰ ἐν τῇ 
€ 

x ΄ \ 

περιεχομένῃ σημεῖα χατὰ ταὐτὸν del ἔσται πρὸς τὴν περιέχουσαν, ὡς ἂν 
5 Hen Wa 

ETL TO 40 
> \ > Fe ~ \ / /, ¢ \ st χαὶ μένουσα ἐτύ τὸς, τῆς γὰρ «ΔΕ χινουμένης ὡς ἀπὸ τοῦ A 

Bucci. τοὶ a 7H PIPED Xo. PR ΠΡ Εν 
> St μὲν ἢ εξ ασσων 7 δ᾽ OUVET haar WOVOY χᾶι μὴ αντεφῴξερξτο. 

‘ 

id 

Cc wv A ° ~ SRA 

ὥφϑη ἄν. ὡς |) A ποτε ὑπὸ τὸ B, οὕτω καὶ τὸ Z ov hae ate τῷ 224a 
2 

τῷ or Cc ~ 2 - 
5S ~ v 

cy τῷ tow χρόνῳ 
Nite ety o , AF 

AE ἢ ZH, ὅσον συμφερομένη προστί rene! ἀντιφερομένη τοσοῦτον ἀναλύει, 

χαὶ γίνεται, ὅτε τὸ Δ ὑπὸ τὸ B, τὸ 2 ὑπὸ τὸ A, χαϑάπερ ἐξ ἀρχῆς ἐφαί- 5 

1 χαὶ αὐτῆς om. DE ταὐτά E*Fb: ταῦτα ADE 2 ἐφεξῆς A: ἑξῆς DEFe 

α 

3 ϑέσιν] ϑέσωσιν ἢ A παραλλάξωσιν A οἱ πόλοι αὐτῶν c: οἱ πόλοι αὐτῶν F 

πόλοι] πολλοί A det] εἰ A 4 γίνοιτο DE 6 ἀποχαϑιστάσας ¢ 7 ov- 

TWS C εἶπεν] Metaph. 107422 8 παρήγαγεν E 9 δὲ] supraser. E* 

10 droxathatdsus ¢ 11 πόλων] post A ras. 1 litt. E 13 ἔφη] ἐφ᾽ ἧς A 

15 ἀνείλησιν DE: ἀνείλισσιν A: ἀνάλειψιν Fe ἐφεξῆς Fe 16 hb ale) E 

ἔδοξεν Ὁ 18 τῶν] τῷ Ὁ: τὸν F 19 ἄλλην E: corr. E? μενούσης] 

χινουμένης Fe περιειλούσης scripsi: circumducente Ὁ: περιεχούσης A: περιαγομένης 

DE: μενούσης τῆς περιεχούσης Fe ἐχείνας} mut. in ἐχείνης E*: om. ὁ ὃ DE 

20 διὰ Fe , πάντα] seq. ras. 1 itt. E 21 σημεῖα] σημειώσει A χατὰ 

ταὐτὸν DE: τὸν A: κατὰ τὸν αὐτὸν F: χατὰ τὸ αὐτὸ ὁ 22 μένουσα DEb: μάλιστα 

A: μένοντα Fe τὸ] τοῦ A 23 ἡ (pr.) DE: εἴη A: ὁ Ε: om. ὁ 24 ἄν] γὰρ 

ἄν E: corr. E? ὡς om. A τὸ B ΕΣ: τοῦ B ADEFc οὕτως ¢ 

συμπεριφερόμενον Fe τῷ ADb: τὸ Εἰ: ὑπὸ tod Fe 25 Δ] scripsi: A ADEFbe: B 

Schiaparelli συμφέρονται Ab: συμφέρεται DEFe 26 προστίϑησιν om. Ab 

ἀντιφερομένη τοσοῦτον DEF: contra delatae tantum b: τοσοῦτον A: τοσοῦτον ἀντιφερο- 

μένη ¢ 
3a > 
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yeto* ὥστε ἀληϑὲς τὸ προτεϑέν. μενούσης μὲν οὖν τῆς ΑΒ δῆλον τὸ 2241 
δι (λ \ σ b) 4 c , \ Ν >] A 

δειχϑὲν χαὶ 7 ὅπως ayspoTEp@Y ὑπαρχύν τον τὸ τὴν ἐντὸς συμπεριφερο- 

τ χαὶ ἀντιφερομένην τῇ ἐχτὸς τοῖς αὐτοῖς ἀεὶ σημείοις τὴν αὐτὴν 

ἔχειν ϑέσιν χαὶ οὔτε μόνον συμφερομένην οὔτε μόνην ἀντιφερομένην. 10 

εἰ δὲ δὴ καὶ ἐχινεῖτο ἢ AB εἴτε ἐναντίως εἴτε ἐπὶ ταὐτὰ τῇ δευτέρα 
σι 

~ ‘ , ~ ~ r 

σφαίρᾳ. τῇ AK, τὰ αὐτὰ συμβήσεται περὶ τὰ σημεῖα τῆς τρίτης τῆς ΖΗ 

συμφερομένης τῇ AE xat ἀντιφερομένης δυοίως. εἰ γὰρ τῆς AB σφαί- 

pas ἀπὸ τοῦ A ὡς ἐπὶ τὸ B στραφείσης xal συνεπισπώσης τὴν AE, ὡς 15 

τὸ Δ ἐπὶ τὸ E ἐλϑεῖν, ἢ μέση σφαῖρα αὐτὴ ἣ AE 
> 

10 ταὐτὰ φέροιτο τῇ AB ᾧτινιοῦν τάχει πρὸς τὴν AB, πρὸς δὲ τὴν ZH 

\ 
πὶ τὰ ἐναντία ἢ ἐπὶ 

ἰσοχρονίως.. χαὶ διὰ τὸ συνεπιστρέφειν τὴν eatery τὸ Ζ σημεῖον ποιεῖ 
\ 

ἢ τρίτη σφαῖρα ἀντιχινουμένη πάλιν ὑπὸ τὸ A 20 ? 

παραλλάττειν τὸ ἃ ἀλλ 

ποιήσει τὸ Z, χαὶ ἀεὶ τούτου γινομένου πάντα τὰ ἐπὶ τὴς ZH σφαίρας 

σημεῖα ὑπὸ ταὐτὰ ἔσται σημεῖα iis AB σφαίρας. 

15 Nov μὲν οὖν ὡς περὶ τὸν αὐτὸν ἄξονα χινουμένων τῶν σῷ φαιρῶν δέ- 

δειχται τὸ προτεϑέν, ὁ αὐτὸς ὃὲ λόγος, χἂν wy περὶ τὸν αὐτὸν ἄξονα χι- 25 

νῶνται: οὐ γὰρ διὰ τὴν χατὰ τῶν αὐτῶν παραλλήλων χίνησιν ἢ τῶν 

σημείων ὑπὸ τὰ αὐτὰ σημεῖα συμβαίνει 
ἣν περιέχουσαν καὶ ἀντιπεριαγωγήν, ὅσον 

ϑέσις, ἀλλὰ διὰ τὴν τῆς περιε- 

a 

X\ 

χομένης συμπεριαγωγὴν πρὸς 
5 5 ~ Vv > Pale fay " ~ ~ 

20 προσέϑηχεν, ἀφαιροῦσαν εἰτε en hofod χύχλου εἴτε ἐπὶ ὀρϑοῦ τῆς τε 30 

ae ik be’ J " rane ~ περιαγωγῆς γινομένης χαὶ τῆς ἀντιπεριαγωγῆς. 

Πάλιν ὃὲ δύο σφαιρῶν ΠΣ ἢ ἐπὶ τὰ αὐτὰ χινουμένων Exatépas 

ἐν τάχει τινὶ xal τῆς ἐλάσσονος οὐ μόνον συμφερομένης τῇ μείζονι, ἀλλὰ 
>. \ 

χαὶ ἰδίαν ἐπὶ τὰ αὐτὰ χινουμένης χίνησιν, εἰ μὲν ἴσα τὰ τάχη.- ἢ συγχει- 

6& διπλάσιον τὸ τῆς ἕτέρας 3 o7 25 μένη κίνησις διπλάσιον δείξει τὸ τάχος, εἰ 
΄ ΄ Vv ~ ΄ ‘ Cem 

τάχος. τριπλάσιον ἔσται τὸ τῆς συγχειμένης χαὶ ἑξῆς ὡσαύτως. εἰ γὰρ 
ῳ > , / led - 

“είζων χινεῖ τὴν ἐλάσσονα τεταρτημόριον, χαὶ αὕτη δὲ ἰσοταχὴς οὖσα 
ἱ 5 | ie tts ? i C4) 

\ v σ΄ a ΝΣ ΄ - > , 

τεταρτημόριον χινειται. GIS εστᾶι χεχινημξνη τεταρτ μόριον. MOTE ἢ ες 

1 μὲν om. E 2 zai ὅπως] corruptum τὴν] τῆς ς 2.3 συμπεριφερόμενον Ac 

3 ἀντιφερόμενον Ac τῇ b: τὴν A: τῆς DEFe _ A ἔχειν teow F: ἔχει ϑέσιν Abe: 

ϑέσιν ἔχειν DE συμφερόμενον Α ἀντιφερόμενον A 5 ἐχινεῖτο Ab: χινεῖτο HE: 
τ 

χινοῖτο DFe et 6 corr. E ταὐτὰ E2b: ταῦ A: ταῦτα DE 6 περὶ] καὶ xept Fe 

7 Gupmepipepopens ὁ el F: ἡ ADE: om. b 8 γραφείσης ὁ συνεπισπώσης] 

DE2F: συνεπιπτώσης A: συνσπώση, ὦ e corr., E 9 αὐτὴ] αὐτῇ A: αὕτη ὁ 

ante ἐπὶ (alt.) add. 7 E* τὰ ἐναντία A: τἀναντία DEFe Ἷ ἢ A ἐπὶ] (tert.) 

e corr. E? 10 ταὐτὰ] ταῦτα AE 11 χαὶ om. Ὁ συνεπιστρέφειν AF: ἐπι- 

στρέφειν DE: συστρέφειν 15: συμπεριστρέφειν ὁ ποιεῖν A 12 τὸ (pr.)] corr. 

x τῶ A ἀντιχινουμένη]) ἀντικεινουμένη μᾶλλον A τὸ (alt.)] ta A 14 ταὐτὰ] 

ταῦτα A: τὰ αὐτὰ DEFe 10 xpootedév A 17 χατὰ om. ὁ 18 ὑπὸ] ἐπὶ A 

19 πρὸς --- ἀντιπεριαγωγήν om. A περιέχουσαν χαὶ] in ras. 5 litt. 5 20 ἐπὶ (alt.) Ab: 

om. DEFe te om. Fe 21 περιαγωγῆς} -ἧς e corr. Ὁ γινομένης] χινουμέ- 

νης A 22 δὲ om. D: suprascr. KE? 24 χινουμένη A ἴσα τὰ τάχη] χατὰ τάχη DE: 

ἰσοταχής i? 27 ἐλάττονα Fe χαὶ --- τεταρτημόριον (28) om. A 28 τεταρτημόριον 

(alt.)] τὸν τεταρτημόριον F: τὸ τεταρτημόριον c deinde del. χαὶ αὕτη δὲ ἰσοταχής ' 
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5» » a ΄ ~ (as ~ ay > eld 4 > Ἁ oe 

ἀμφοῖν διπλασία τῆς ἑτέρας χινήσεως. ταῦτα δὲ λέγομεν, φησίν, εἰ περὶ 22da 
\ "» ‘ Ἶ > , Vas 

τοὺς αὐτοὺς εἶεν πόλους at χινήσεις: εἰ δὲ uy περὶ τοὺς αὐτούς, ἄλλο τι 4 
΄ Ὁ A! ~ ς / 

συμβήσεται διὰ τὴν Angotyta τῆς ἑτέρας σφαίρας: οὐ γὰρ οὕτω συγχείσεται 
\ , δ \) ΄ ᾿Ὶ \ ~ xs 4 "» 5 

τὰ τάχη. αλλ ὡς ἐπὶ τοῦ παραλληλογράμμου δείχνυσϑαι εἴωϑεν τῆς ἐπὶ 

τῆς 
\ 3 \ ~ ΄ ~ {4 5 , ~ ΄ 

τινὸς ἐπὶ τοῦ μήχους τοῦ παραλληλογράμμου χι νουμένου, υκᾶς δὲ τούτου 3940 

> / la 5 / > I , , 

διαμέτρου χινήσεως ἀποτελουμένης Ex δύο χινήσεων, μιᾶς μὲν σημξίου 45 

5 - ~ 7 / 5 ’ὔ x Ἁ ~ 5 ρ ~ “5 

αὑτοὺ τοὺ μοὺς χαταγόμξνου ἰσηοχρόνιωὼς Ola τοῦ πλαάτοηὺυς TOV παραλλη- 
΄ , ~ 

POW πέρατος τὴς 
, Vv ‘ ia ~ , ~ 4 

λογράμμου: ἔσται γὰρ διοῦ τὸ τε σημεῖον ἐπὶ da 
Ἂ / ΄ - 5 " 

διαμέτρου χαὶ ἣ τοῦ μήχους πλευρὰ χατηγμένη, χαὶ οὐχ ἔστιν ἢ διάμετρος ὅ 
- , v ~ , 

ἀμφοτέραις ἴση ταῖς περὶ αὐτὴν χε χλασμέναις, ἀλλ᾽ ἐλάσσων, ὥστε χαὶ 
5 ~ > 

ι 
T) tevoe ehacooy vty τοῦ ἐξ We te NN eV ΠΩΣ τὸ τάχος εἐλασσοὸν μὲν TOD ες ἄμφοιν, σύγχειται OS ὄμως ἐς ἀμφοῖν. ae 

‘ry , 4 5 ~ ’ 5 as / 

Podtors τοίνυν χαάχεῖνο λέγεται παρᾶαπλ ἡσιον" 0090 σφαιρῶν OUOKEVT OWY 
ὶ 2 iy ie 

Cri aye (ears τοι CER Ne coe PD ee ONS cates OO 3ς: \ Bek: 2 Pi eh a 
οὔσων ELTE er TOUS αὑτοὺς TOAOUS ELTE περὶ STENOVG, ἐναντίως ὁξ ἀλλη- 10 
Εν \ ὟΝ ΄ ~ 5 , / 

AALS περὶ αγὴμξ ἔγων χαὶ ελασσηγνα τὴς ελασσονος αἀντιχινουμένης. σ συ), περιῷε- 

΄ ἊΣ [ῳ \ > » By ia ~ >) 5 ’ 

ρομξνὴς OS UTO τὴς Wet! Covos, TH SY τῇ EAAGOOVL σηρμξια εν πλείονι tL Ypovm 

> \ Ν ν Ἁ σι. Δ > 2 Aone ye ~ , 

ETL TO AUTO is) 7, Et EVOSO dS! LEV) υὐὖνως Oe! ἴ ἐλ aS σων ἀπ τε τς εν 

- - Nek \ ~ > > > 

TY υξις νι" οια γᾶρ τοῦτο χαὶ 7 TOD ἡλίου αὐτοῦ on IVATOMT, ET) ΝΘ 

‘ > Φ x / > ‘ ~ ~ , ~ rs - 

τολὴν αποχαταστασις βραδυτέρα εστι τὴς τοῦ XOTW9V ἐξ piscote 13. oLoTte 15 

> . "» , ~ ᾿ Γ «2 ΄ v v , ~ ~ 

Sil TAVAVTLA χινεῖται τῷ παντὶ βραδὺτ ef 00Y, WS, εἰπε ἴδον EXLVELTO TH Pi \ il 
“5 5 ~ > 5 A , ν ἢ , 

ATAAVEL AVT περ ιαγόυξνος ast χατα τὸν αὐτὸν γρονον αποχαδιστάμενος. 
οἷ ! 

Vv . 5» , " 

eushhev ae τῷ αὐτῷ σημείῳ συνανατέλλειν. 
5 Ἁ Ἁ ξ΄ A i “ εν 55 ~) 

Γούτων ΩὉΝ προλ οὔέντ ων 6 Σωσιγένῃς ἐλθὼν ἐπὶ τὰ ὑπὸ τοῦ Δρι- 20 
"if 

rs > ) \ ~ mes / 

στοτελοὺς ξιρημξνα seep τοῦ δεῖν χα ἔχαστον τῶν π λανωμένων ξτερας 
5 ΄ > , ~ 7 > ry > > 

αἀνελιττουσας εἶναι σφαιρας μια, ελαττοῦς, El υξλλοι τὰ φαινήμενα LT000- > 

Ἢ { , { ΄Έ “ῸΞ Poe { / at! ash 24" >] SS peeps) , Ἂς 

ϑήσεσϑαι, ἐχτίϑεται τὴν θεωρίαν τῆς χατὰ τὸν Ἀριστοτέλην σφαιροποιίας 
2 Ces , ~ \ , ΄ ~ 

λέγων ἦν τοίνυν τῶν τὸν Κρόνον φερουσῶν σφαιρῶν ἣ psy πρώτη χατ ἃ 2% 
A ~ > ~ ξ΄ ‘ 

τὴν τῶν ἀπλανῶν φερομέ ξγ ἢ. 7 OF δευτέρα χατὰ τὸν διὰ μέσων τῶν ζῳ- 
᾿ τ Ἄν ᾿ SL ς \ \ ’ τς ΚΣ Ἢ - 
δίων ὑπολειπομένη. τρίτη ὃξ ἢ χατὰ τὸν πρὸς ὀρ οὐὰς τῷ διὰ we σων τῶν 
τὸς Σ ΧΦ ΩΝ σ΄ ἊΣ Ἐν \ \ ie eas τ ye 

ζῳδίων χύχλῳ, ἥτις παρέφερεν αὐτὸν χατὰ τὸ eee απὸ μεσημβρίας 
Ἁ wv \ 5 Ἁ - ’ 5 > ~ ~~ Ἁ , > a >] | 

πρὸς Apxtovs’ πρὸς ὀρϑὰς δὲ ἦν ὃ χῦχλος οὗτος τῷ διὰ μέσων, ὁιότι ET 30 
| ~ oo ‘ ee re = me τ 58 ¢ x» pad ar) me ae . ‘ see 5 { = 

αὕτου τοὺς πολοὺς ξιχξν.: οἱ OF OLA TWY ποόολὼν TEWVOYTES χαι προς aguas 

, Cc >I , Cc 5 Vv 5 » ~ Ἁ 

τέμνουσιν: ἣ ὃὲ τετάρτη fH τὸν ἀστέρα ἔχουσα χατὰ λοξοῦ χύχλου τινὸς 

1 χινήσεώς ἐστι Fe: motus erit Ὁ 2 ἀλλ᾿ ὅτι A 3 οὕτως ὁ 4 εἴωϑε DEe 

6. 7 αὐτοῦ τούτου c 10 ἀλλ᾽ om. A ὥστε] ὡς DE: corr. E* 11 σύγκει- 

ται--- ἀμφοῖν om. A ἀμφοῖν] seq. lac. dimid. lin. E 12 xaxetvo — παραπλήσιον] 

lac. D 18 ἑτέρους] lac. E: ἄλλους E? 14 ἀντικινουμένης) -ης e corr. Ὁ 

16 τὸ] yap A 7 εἰ] DFb: εἴη A: ἣ ἡ E μόνον c 21 ἀνατέλλειν DE 

22 τοῦ om. Fe 25 Ἄριστοτ et] ἘΠ: corr. ἘΠ 26 τῶν om. A τοῦ Kod- 

you ὁ σφαιρῶν φερουσῶν DE 27 post δευτέρα add. ὑπολειπομένη EB? 

τὸν scripsi: τὴν ADEFbe 28 τὸν] τὴν be 29 χύχλων EF 90 ἄρχτον 

Fbe δὲ] suprascr. E? ἦν] mut. in ἐστὶν ΕΞ: est Ὁ μέσων ΔΕ: μέσων τῶν σ 
» oF r ney , Ε , ἡ .2) 9 
ζωδίων χύχλῳ (corr. ex χύχλων E*) ἥτις (del. Ε *) DE: media animalia Ὁ dl πόλων] 

πολλῶν e corr. E 
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αὐτὸν ἐχίνει τοῦ τὸ πλάτος τῆς ἐχτροπῆς ὁρίζοντος Ext τὴν ἄρχτον, ἵνα 3940 
μὴ πλησίον γένηται τῶν τοῦ χόσμου πόλων. δεῖ τοίνυν νοῆσαι πέμπτην 85 

A 

σφαῖραν ἄλλην πρὸ τῶν φερουσῶν τὴν διὰ τεττάρων περὶ πόλους τοὺς 

αὐτοὺς τῇ τετάρτ fp eee ἕνην, ἐναντίως ὃὲ αὐτῇ χαὶ ἐν tow τς στρε- 

5 φομένην: αὕτη γὰρ τ τος τὴν τῆς τετάρτης τσ διὰ τὸ περὶ τοὺς 

I~ 

ἔδειχται. χαὶ μειώσει “ATH TO περ όξο τὸ τάχος. μετὰ δὲ τὴν πέμπ- 
αὐτοὺς αὐτῇ «φέρεσϑαι πόλους, ἐναντίως μέντοι χαὶ ἰσοχρονίως: τοῦτο γὰρ 40 
. ὃ 

τὴν ἄλλην νοητέον ἔχτην τῇ μὲν τρίτῃ τοὺς πόλους τοὺς αὐτοὺς ἔχουσαν, 
ἀνελίσσουσαν ὃὲ αὐτὴν χαὶ ἰσοχρονίως xa 

10 τὰ φαινόμενα, χαὶ τὰ σημεῖα τὰ ἐπὶ τῆς τρίτης det χατὰ τὴν αὐτὴν ἐπὶ 45 
τῆς πέμπτης φαίνηται χάϑετον. μετὰ δὲ ταύτην ἑβδόμην προσϑετέον τ 

ἀνε ϊλίττουσαν τὴν δευτέραν ἐνηρμοσμένην περὶ τοὺς πόλους τοῦ διὰ 22ha 

υέσων, περὶ ods χαὶ ἐχείνη ἐχινεῖτο, ἐναντίως μέντοι χαὶ ἰσοχρονίως τῇ 

δευτέρα στρεφομένην, ἀφαιροῦσαν τὴν χίνησιν χαὶ τὸ τάχος τὸ ax αὐτῆς 

15 διιχνούμενον εἰς τὰς bn’ αὐτὴν σφαίρας" χαὶ γὰρ ἢ δευτέρα συγχινουμένη 5 

τάχει τῶν On αὐτὴν τῷ ἀπ᾿ ἀνατολῶν ἐπὶ τῇ ἀπλανεῖ προσετίϑε εὶ 
ES 
7 

a , δ > Ὗ c , , ~ Ὗ ~ 

οὐυσμας" στραφή σεται SY οὖν OUTWS OWOLWS XLVODILEVY) τῇ απλανεῖ. οὐ 

\ 

μέντοι χαὶ THY τάξιν ἕξει τῆς ἀπλανοῦς τ ee ἄλλους στρεφομένη πόλους 

7s ἀπλανοῦς, ἀπ᾿ ἀνατολῶν ὃὲ ὅμως ἐπὶ δυσμάς. μετὰ ὃὲ 10 χαὶ οὐ τοὺς 

20 ταύτην ὀγδόην λοιπὸν νοητέον τὴν πρώτην τοῦ Διός, ὀρϑῶς τοῦ Σωσιγέ- 

vous ἐπιστήσαντος, ὡς odx ἔστιν ἣ τελευταία τῶν τριῶν ἀνελιττουσῶν 

πρώτη τῶν τοῦ ἘΠ ὅπερ τινὲς ὠήϑησαν, ὅτι ἢ τελευταία τῶν τὰς ἐπάνω 

φορὰς ἀνελιττουσῶν πρώτη ἔσται τῶν τὸν ὑποχάτωῳ ἀστέρα φερουσῶν, ὡς 15 

εἶναι τὴν αὐτὴν ΤῊΝ τε χαὶ ἣν Tusis φαμεν ὀγδόην πρώτην οὖσαν τῶν 
~ ~ Ἂ , >) ~ x 

25 tod Διός: τοῦτο γὰρ συμβαίνει αὐτοῖς δὶς τὴν αὐτὴν ἀριϑμεῖν σώζειν 
΄ Ν 3 \ ~ > 5 ~ \ > len 

πειρωμένοις τὸν dorwwoy τῶν ἀνελιττουσῶν τὸν ὑπὸ τοῦ ᾿Αριστοτέλους λε- 
a ~ ~ 4 ys ? o >) / ~ ~ 

γόύμενον. dst γὰρ pe ἐλάττους εἶναι xa’ ἕχαστον ἀστέρα τῶν φερουσῶν 20 
5 \ Ν 7 f A 5) Ἁ Ἁ ΄ τ ’ὕ 

τὰς ἀνελισσούσας, ὥστε ἐπὶ μὲν Κρόνου χαὶ ἐπὶ Διὸς τετ τάρων “xu ἔχα- 
\ τερον οὐσῶν τῶν φερουσῶν τρεῖς εἶναι τὰς avedittobGas, ἐπὶ δὲ τῶν 

. πὸ " ) o 

30 λοιπῶν τεττάρων, Ἄρεος, ᾿Αφροδίτης, “Epuod, ἡλίου, πέντε xad’ ἕκαστον 

Ι ἐχίνει] ἐχείνη A: movet Ὁ τοῦ τὸ] τοῦτο τὸ A: τὸ τοῦ E πλάτος] πλατεινος 

E: πλάτους E* thy] τὸν A 2 γίνηται E: corr. ἘΠῚ 3 τὴν] e corr. E?: 

cov Ὁ 4 χινουμένην Db: χινουμένους AF: χινουμένη E ὃ ἀφαιρέσει DE 

οὺς] πόλους A 6 αὐτῇ E: αὐτὴ AD: ἀεὶ Fe: ἐμδῖμ8 Ὁ ἐναντίως] ἐν αὐτῇ Α 

τὸ (alt.) om. A ὃ ἄλλην Ab: zat ἄλλην DEFe 9 ἀνελίσσουσαν] ἀνελίσσου 

Α χαὶ αὐτὴν Fe χαὶ ἐναντίως om. A 11 φαίνηται] Brandis: 

aq 

1 

(ns eS Q < 

φαίνεται ADEFbe χάϑετον] χάϑοδον A ταῦτα A ἕβδομον DE 

12 τοῦ] τῆς ὃ 18 μέσον E: corr. E? ἐχείνην Ὁ 14 στρεφομένη AF 

ἀφεροῦσαν E: corr. Εἰ: ἀφαιροῦσα F ἀπ᾽) ὑπ᾽ Fe 16 αὐτὴν] hie deficiunt DE 

17 μὲν οὖν b: μὲν A: οὖν Fe 20 ταύτην Fb: τὴν A τοῦ (pr.)] τῶν 

οὗ ¢ 22 post Διός rep. ὀρθῶς τοῦ Σωσιγένους e lin. 20 A 23 τὸν ὑποχάτω 

6 ὑπὸ τοῦ] ὑπ᾽ Fe 28 ἀνελιττούσας Fe 30 Ἄρεος Fb: Ἄρεος καὶ A πέντε -- 

ἡλίου (p. 809,9) om. A 

τ 

ἀστέρα F: τῶν ὑποχάτω ἀστέρων A: inferiora astra Ὁ 24 ἣν] ἣν νῦν ς 
9 
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> τ ~ ~ , , τ ΄ δ᾿ " 

οὐσῶν τῶν φερουσῶν τέτταρας. γίνονται οὖν αἱ πᾶσαι ἀνελίττουσαι δὶς 29: 
ΠΥ τ λι ἐς δτεεράχες δὲ τάςταρες al ἾΆρεος Ψ : 

wey τρξις αι NOOVOU χαὶ ANG, τετρᾶχις DE TSTTAPES at Ἄρεος, Ἀφροδίτης, 26 

, σ ~ 4 v . ΄ ‘ 

Ἑρμοῦ, ἡλίου, ὥστε πᾶσαι δύο χαὶ εἴχοσιν. ἦσαν δὲ αἱ φέρουσα: ὀχτὼ 
δι ΄ k , \ δον aS \ - 5 ~ ΄ - 

μξν αι λρόνηὺ χαὶι Διός, TEYTE OS χαὶ ξειχοσι THY ADLTMY TEVTE* τριῶν ‘ 
a ΄ \ ΄ ~ ΄ - " + 

ὃ οὖν τούτων χαὶ τριάχοντα ταὶς δύο “AL εἴχοσι συντεϑεισῶν ἀνελιττούσαις 30 
e ~ ld > 4 ‘ ~ ‘ 

αἱ πᾶσαί εἰσὶ πέντε χαὶ πεντήχοντα: ταῖς γὰρ THY σελήνην φερούσαις 
ΝΑ a ~ ᾿ 5 ~ > v ~ Η͂ 4 

οὐδὲν δεῖ αἀνελιττουσῶν ἐσχάτης οὔσης τοῦτο χαὶ τοῦ ᾿Δριστοτέλους 
τ Ce ΞΡ, ἄγ. , - » y+ > > f \ 4 

εἰπόντος, ὅτι μόνας οὐ δεῖ ἀνελιχϑῆναι, ἐν αἷς φέρεται τὸ χάτω τεταγμέ- 

νον ἄστρον. 
) ) σ \ Γ᾿ ~ » { \ ~ aws 5 ~ 3 

10 Ἀλλ OTL μὲν ὁ πασῶν ἀριϑμὸς τοσοῦτος, δῆλον. ἐπειδὴ δὲ ἐπή- 80 
» , ~ στ 7 ‘ ~ + , 

γέγχεν ὁ ᾿Αριστοτέλ 7S, ὅτι, εἴ τις υὴ προσὺὑείη τῷ ἡλίῳ χαὶ τῇ σελήνῃ. 
a Vv \ ΄ v ~ ~ \ 

ας StTOWsy ἘΠῊΝ σεις, ἑπτὰ χαι τεσσυράχηντα COOVTAL πᾶσαι. τοῦτο ταραχὴν 
> fy \ ~ ¢y7 a7 ~ pice c 

ἐποίησεν. ἐὰν γὰρ ἀφέ \WUEY TAS TOU ἡλιοῦ δύο χαὶ τὴς σελῚ νης 609, aS 
΄ Tay 5 2 4 ΄ \ 7 vy 4 3 ana 5 

πρησξεϑηχε Κάλλιππος, χαι Brey ORs χαὶ OVO ἄλλας ATO FALOD τὰς ανε- 40 

ἊΞ 5 , 5 , \ 5 [4 ἣΝ ~ ~ A ᾿ 

15 λιττούσας ἐχείνας: ἀφαιρουμένων γὰρ ἐχείνων δεῖ Eee χαὶ τὰς 
>) Ἁ λ ns i=) ΓΞΞ NP A Vv 5 / N77 / \ 

μελλούσας αὐτὰς ἀνελίττειν- ἕξ μὲν ἔσονται ἀφῃρημέναι δύο φέρουσαι τὸν 
72 ν > ᾿ 

ἥλιον χαὶ δύο αἱ ταύτας ἀνελίττουσαι πρὸς ταῖς δύο ταῖς τῇ 
΄ 

UN Ξε ας τ ΕΞ: SNe wer Ne a gl cet pales - Ξ- τι σέ > - 
Tevet Ats ὑπὸ Καλλίππου. οὐχέ τι OF συμβαίνει τη) τῶν αφαιρεῦξι σῶν απὸ 45 

~ , \ > , Ὁ , 

TWY TEVTE XAL πεντήκοντα λοιπὸ ἃς ξῖνα!ι πασᾶας STTA χαὶι τεσσαραχοντα. 

" We) ΄ ΄ “7 dX c ᾿ \ » 

20 ahha | ἐννέα χαὶ eae oe KeyEl Oc Apts τοτέλης ἑπτὰ χαὶ τεσσα- BBHd 

Ων 

οὐ 
“Ὁ ὩΣ 5 , - \ ry 

ἀλλὰ δύο μόνας ἀφεῖλεν: εἰ. pH ἄρα δεῖ λέγειν, ὅτι τοῦ μὲν ἡλίου τὰς 
ἘΞ ΕΟ ΣΌΣ ee ΡΞ ΌΣΟΙ ae f ae τέσσαρας ἀφεῖλεν. ἃς αὐτὸς προστέϑειχεν ἀνελιττούσας, χαὶ ἀμφοτέρων, ἃς 5 

- > ~ » - San ~ ΄ 

Κάλλιππος, χαὶ οὕτως ὀχτὼ τῶν ἀφαιρεϑεισῶν οὐσῶν ἀπὸ τῶν πεντή- 
= \ ΄ ς ΄ > ς«ε \ ine = pie te, ΤᾺ faVndt a se x 

25 KOVTA AGL πέντε αἱ λοιπαί εἰσιν αἱ EntTa χαὶ τεσσαράχοντα. συμβαίνει μεν 
7 = ia > ¢ Le Ἂ Ἁ ΄ pee “- Ὁ ἢ \ a ὧδ δ A Ἃ , 4 Ἁ 

οὐτῶς 0 ἀριϑυός SP λάθε cl Of) TOU [Aton TAS QUO THY Οξυτέραν χα! THY 

? 

΄ Sm \ ~ V2; fF, > ~ 

τριτὴν οὐχ αἀνελί (ξουσί τινες. οὐχ SCOUWSY λέγ ξιν, χαι ταῦτα εἰπόντος αὐτου 10 

, \ ΄ > + ΄ \ ~ ἡ Ὁ ΄ 

μονῶν τὸ XATW χείμενον wT, αἀνελίττεσθϑαι. χαῖιτοὶ χαὶ τοῦτο χαάλως ὁ 
ν Ὁ. ἐν > ΄ 2 oa \ ON ea > ~ c QO /_C > 

Σωσιγένης ἐπέστησεν, ὅτι “at ἐπὶ σελήνης ἀναγχαῖον ὑποϑέσϑαι τὰς ἀνε- 
σ \ \ > \ ~ > 4 , ~ , 

350 hittoboas, Wa Ut TO ATG τῶν ἀνωτέρω χινησξεων TAYOS TALS φερηυσαις 
> \ 

αὐτὴν προστιϑέμενον ποιῇ μηχέτι τῇ ἀπλανεῖ to SOR tte ἐπὶ δυσμὰς αὐτὴν 1 

wr ἔχειν 
555} ΄ 

παραχωρεῖν. ἀλλ᾽ οὖν χαὶ τούτου δοϑέντος τοῦ μόνην αὐτὴν 

τε ᾿Αλέξανδρον χαὶ 
ε Ἂν TF 5 , 5» / A ~ / 

avehittousay οὐ συμβαίνει ὁ ἀριϑωός, χαὶ τοῦτο τόν 

i 

ἘΝ Shae wen 2 "3 ἍΝ κὰν ἘΠ ὩΣ \ -- ω 

τὸν []ορφύριον ἐτάραξεν. ἐν ταῖς εἰς τὸ A τῆς Μεταφυσιχῆς σχολαῖς 
oc yy Pe ape ERS ἡ ὩΣ αν >. PS = , αἱ Ώ .“Ὶ = ΕΥ "-Ξ ~ 3 { ~ ΄ ‘@ 

5 Σωσιγένης ὃς ἐπιστήσας βέλτιον εἶναί φησι τοῦ ἀριϑμοῦ παρόραμα νομίζειν 20 

L τέτταρας F: quattuor habentur revolventes Ὁ ὃ πᾶσαι] ser. αἱ πᾶσαι 5 δύο] 

δυσὶ ὁ 6 τὴν σελήνην Fo: τῆς σελήνης A φαιρούσαις A 12 ἑπτὰ 

Fb: ἑπτὰ δὲ A τετταράχοντα FB 16 φαίρουσαι A 17. 18 προστεϑείσαις 

F: corr. eX poster ϑείσας A 21 τέσσαρας e 24. οὕτως F: οὕτω A 

ὀχτὼ) ἡ AF ut saepe 20 μὲν A: μὲν οὖν F (ef sic evenit Ὁ) 27 ἀνελίξουσί 

Fb: ἀνέξουσί A 28 μὴ] οὐχ Fe τοῦτο A: τούτῳ Fe 90 τάχος ταῖς Fb: ta- 

χίσταις A φερούσαις Εἰ: φέρουσαι A 33 Ἀλέξανδρον] in Metaph. p. 081,0 

94 A F: λάβδα A Μεταφυσιχῆς A: Μετὰ τὰ φυσιχὰ Fe 30 ἐπιστήσας Ε: 
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ΓΟ 

τοῖς * ΄ ἘΣ We SN eA 5 Ws βδόυ, 29 

nis γράφουσι γεγονέναι ἣ τὰς αὐτὰς ἑβδόμας χαὶ Es σφαίρας ποιεῖν 225» 

οὐδέ, εἰ τοῦτο γένοιτο, συνάδοντος τοῦ epties ταῖς ῥή ἥσεσιν᾽ οὐ γὰρ ἔτι 

ἔσονται at πᾶσαι πέντε χαὶ πεντήχοντα, χαϑαάπερ αὐτός φησι. 
Προστίϑησι δὲ χαὶ τοῦτο 6 Σωσιγένης δῆλον εἶναι λέγων ex τῶν 2% 

5 εἰρημένων, ὅτι xat ἄλλο μὲν ἀνελιττούσας αὐτὰς ὃ eine προσα- 

γορεύει, xat ἄλλο δὲ Θεόφραστος ἀνταναφερούσας" ἔστι γὰρ ἄμφω περὶ 
αὐτάς: ἀνελίττουσι γὰρ τὰς τῶν ὑπεράνω χινήσεις χαὶ ἀνταναφέρουσι τοὺς 

τῶν ὑπ᾽ αὐτοὺς σφαιρῶν πόλους, τὰς μὲν ἄφα αιροῦσαι, τὰς δὲ εἰς τὸ δέον 30 

χαϑιστῶσαι. δεῖ γὰρ τὰς μὲν ἄνωϑεν χινήσεις ἢ διιχνεῖσθϑαι πρὸς τὰς 

10 τῶν χατωτέρων διαφορὰς ἄστρων, τοὺς ὃὲ τῶν ὑποχάτω πόλους ὑπὸ τὴν 
αὐτὴν χάϑετον τοῖς τῶν ὁμοίων σφαιρῶν πίπτειν πόλοις, ὅπως εἰς ταὐτὸν 
εἶεν ἀποχαϑεσ στηχυῖαι τῇ ϑέσει, χαϑάπερ φησίν, at πρῶται σφαῖραι τῶν 35 

ὑποχάτω τεταγμένων ἄστρων χαὶ δηλονότι διὰ τὰς πρώτας χαὶ at μετ᾽ 

αὐτάς: οὕτως γὰρ μόνως, φησίν, Ὄπ: ται τὴν τῶν ἀπλανῶν φορὰν ἅπαντα 

ἤδη ἔφαμεν, εὖ λέγων. 15 ποιεῖσϑαι, χαϑαάπερ ἶ 

Τοιαύτη τίς ἐστιν ἢ διὰ τῶν ἀνελιττουσῶν σφαιροποιία μὴ δυνηϑεῖσα 

διασῶσαι τὰ φαινόμενα, ὡς χαὶ ὃ Σου τ UE ἐπισχήπτει λέγων" “od μὴν 40 

αἵ ye τῶν περὶ Εὔδοξον σώζουσι τὰ φαινόμενα, το ὅπως τὰ ὕστερον 
χαταληφϑέντα, ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸ πρότερον γνωσϑέντα χαὶ ὕπ᾽ αὐτῶν ἐχείνων 

᾿Ξ 
90 πιστευϑέντα. χαὶ τί δεῖ περὶ τῶν ἄλλων λέγειν, ὧν ἔνια χαὶ Κάλλιππος 

ὃ Κυζιχηνὸς [ὐδόξου μὴ δυνηϑέντος ἐπειράϑη διασῶσαι. εἴπερ τ χαὶ 49 
Ν ~ ~ vv . ἮΝ 

διέσωσεν; ἀλλ᾽ αὐτό γε τοῦτο, ὅπερ χαὶ τῇ ὄψει ἘΝ όν ἐστιν, οὐδεὶς | 

αὐτῶν μέχρι χαὶ Αὐτολύχου τοῦ [Ππταναίου ἐπεβάλετο διὰ τῶν ὑποϑέσεων 2208 
» δι ω» Ἷ , δῶν > Ἂ 5 γ 5 Ὁ Ὁ ~ ὯΝ ἐπιδεῖξαι. χαίτοι οὐδὲ αὐτὸς Αὐτόλυχος ἠδυνήϑη δηλοῖ δὲ ἢ πρὸς τὸν 

X - ν πλησίον, ἔστι 25 ᾿Αριστόϑηρον αὐτοῦ διαφορα. ἔστι δέ, ὃ λέγω, τὸ ποτὲ μ 
Dd Ἁ , 

δὲ ὅτε ἀποχεχωρηχότας ἡμῶν αὐτοὺς φαντάζεσθαι. καὶ 
.“ ὦ“ γὰρ τῇ ὄψει συμ- ὅ 

ouves ἐπ᾽ ἐνίων τοῦτό ἐστιν ὅ te γὰρ τῆς ᾿Αφροδίτης λεγόμενος ἀστὴρ 
ε > \ ~ > ΄ 

χαὶ δὴ χαὶ ὃ τοῦ ᾿Αρεος χατὰ μέσας tas προηγήσεις αὐτῶν πολλαπλάσιοι 
΄ σ σ 2 > ΄ δι \ ,ἷ SEEN 

φαίνονται, ὥστε ὅ γε τῆς ᾿Αφροδίτης ἐν ἀσελήνοις νυξὶ σχιὰς πίπτειν ἀπὸ 
~ ΄ ~ oa ~ ~ Vv 

30 τῶν σωμάτων ποιεῖ, ἥ Te αὖ σελήνη χαὶ ἐν αὐτῇ μὲν tH ὄψει συμφανής 10 

ἐστιν οὐχ ἀεὶ τὸ ἴσον ἡμῶν ἀφισταμένη διὰ τὸ τ ἀεὶ τὸ ἴσον ἔχουσα 
? Cc sea es τ Ὁ 

γεῦος ἡμῖν φαίνεσθαι τῶν αὐτῶν περὶ τὸ οι ΓΕ Ox 
ὃ ϑεωρεῖται xateotwmtwy: 

\ 

οὐ μὴν ἀλλὰ zal ὀργανιχώτερον Se ττουσι τὸ αὐτὸ συνδοχεῖ διὰ τὸ 
τότε μὲν ἐνδεχαδάχτυλον, τότε δ᾽ αὖ δωδεχαδάχτυλον τύμπανον ἐξ ἴσης 15 

- 

τοστάσεως τοῦ ϑεωμένου τιϑέμενον ἀντιφράττειν αὐτοῦ τῇ ὄψει, ὥστε μὴ 9 σι Ὁ εἰ 

1 τοῖς γράφουσι F: τὸ γὰρ γραφόμενον A: per scriptiones Ὁ Ἢ SS Disngyen Θεόφραστος] cf. 

supra 493, 18; fr. 32 Wimmer 8 αὐτοὺς] corr. ex αὐτοῦ A 10 zatwtépw ὁ: comp. F 

διαφορὰς AF: lationes Ὁ: φορὰς ὁ τοὺς Εἰ: τοῖς A 14 οὕτω F φορὰν Fb: σφαιρῶν A 

ἅπαντα Ὁ: ἅπαντες A: ἅπαντας Fe 16 τοιαύτη τίς F: τοιαῦτα τί A 17 ws Fb: postea 

ins. A 21 Ku€txnvos F: corr. ex Kuxtxnvos A 23 xat] χαὶ τοῦ Fe 24 δηλοῖ] 
corr. ex δῆλον F: δῆλον Ab τὸν om. Ke 25 λέγει F 26 ὅτε F: ὅτι A 

ἀποχεχωρηχότας F: ἀποχεχωριχότας A 29) γε] τε ὁ 30 αὖ om. ¢ ἐν om. ¢ 

32 τὸ F: τοῦ A 33 ταὐτὸ Fe 34 τότε (pr.) Ab: ποτὲ Fe τότε δ᾽ ad δωδεχα- 

δάχτυλον F: om. Ab τότε (alt.) seripsi: ποτὲ Fe 90 ϑεωρουμένου Fe 
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΄΄ » Faw) ἌΡ ΘΑ δὲ i = \ \ ἐνόν νι oN ΟΣ ~ ¢ ΕΞ Sy ἐ- 2.) 0}: 

πίπτειν ἐπ᾿ αὐτήν. πρὸς δὲ τούτοις χαὶ τὰ περὶ τὰς τοῦ ἡλίο" παντελεῖς 220: 
- \ v ΄ ~ 

ἐχλείψεις συμβαίνοντα τῷ λελεγμένῳ μαρτυρεῖ χαὶ ἐστι YS τεχμήρια THs 
~ 3 a , 4 Vv , Ld 

περὶ τοῦτο ἀληϑείας: ὅτε yao τύχοι χατὰ στάϑμην ὄντα τό τε χέντρην 20 
\ iN) \ σι Φ 

αὐτοῦ χαὶ τὸ τῆς σελήνης χαὶ δὴ ual ἢ ἡμετέρα ὄψις, οὐχ ὅμοια τὰ συμ- 
, ΠΥ ΄ "7 \ 5 Ale \ SF ; 

5 βαίνοντα ἀεὶ φαίνεται, ἀλλ᾽ ὁτὲ μὲν τῷ Peavey τὴν σελήνην χώνῳ, 
o 

χορυφὴν δὲ ἔχοντι τὴν πα ὄψιν χαὶ αὐτὸς ὁ ἥλιος συμπεριλαμβάνε- 2 7 

ται. ὅτε χαὶ διατελεῖ ypbvov τινὰ μὴ φαινόμενος Ἡμῖν ? ( PY ὶ ᾿] 

> » Ὁ ΄ σ Nie! CE v > ~ es 

αποῦξι TOVTOV, WOTE XAL Semusy LTOY αὐτοῦ τινὰ T=Ol φαινομένην απολείπε- 

σϑαι χατὰ τὸν μέσον τῆς ἐχλείψεως χρύνον' ὥστε ἀναγχαῖον ἂν εἴη τὴν 

10 περὶ τὰ fee αὐτῶν διαφορὰν φαίνεσϑαι διὰ τὴν τῶν ἀποστάσεων ἀνισό- 20 
-Ὁ 77 ΄ Vv é 

τητα τῶν περὶ tov ἀέρα παραπλησίων ὄντων. ὅπερ δὲ ἐπὶ τούτων GoU- 
~ ~ Vv ~ wy Ἃ 

βαῖνον χαὶ τῇ ὄψει χαταφανές ἐστιν, εἰχὸς χαὶ τοῖς ἄλλοις συμβαίνειν, xav 
, 

εἰ μὴ τῇ ὄψει πρόδηλον εἴη, καὶ οὐ μόνον εἰχός, ἀλλὰ καὶ ἀληϑές, εἴπ ( ἴω 
ε \ \ 

ἢ ua ἑχάστην Τρ χίγησις αὐτῶν ἀνώμαλος φαίνεται. ἀλλὰ περὶ τὰ Bs 

15 φανταζόμενα αὐτῶν μεγέϑη οὐ προσπίπτει τις διαφορὰ διὰ τὸ μηδὲ πολὺ 
, x a ! Ξ = ΤᾺ, \ 3 =e , Ὁ Ὁ Δ δι: ἜΝ AeA e > 

διαφέρειν τὴν εἰς ὕψος τε χαὶ τοὐναντίον μετάστασιν, Ἣν ON χαὶ χατὰ βάθος 

χίνγσιν οἱ ἀπὸ τῶν υαϑημάτων χαλεῖν εἰώϑασι. τοῦτο τοίνυν οὐδαμῶς 
i ‘ ΠῚ ᾿ 

- “Γ, ~~ ~ σ A QQ? ς ΄ ΄ὔ κι SN 

ἐπειράϑησαν διασῶσαι, ὥστε μὴ ua’ ἑἐχάστην ἡμέραν παραλλάττουσαν 40 

πιδειχνύναι, χαίτοι τοῦ προβλήματος τοῦτο ἀξιοῦντος. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ὡς 

Ov Ὧν 

Ἂν δ ~ =} , , ‘ ’ 

λελήϑει γε αὐτοὺς ἢ ἀνισότης τῶν ἀποστημάτων ἑἕχάστου πρὸς Exvtoy, 

ἐνδέχεται λέγειν. Πολέμαρχος γὰρ 6 Καυυζιχηνὸς γνωρίζων μὲν αὐτὴν φαί- € fst \S/(ELY. EUADLOS VAL -ἰχηγος γνώωρ'- μξ τὴν OF 

νεται, ὀλιγωρῶν δὲ ὡς οὐχ αἰδϑητῆς οὔσης διὰ τὸ ἀγαπᾶν μᾶλλον τὴν 45 

περὶ αὐτὸ τὸ μέσον ἐν τῷ παντὶ τῶν σφαιρῶν αὐτῶν ϑέσιν: δηλοῖ ὃξ καὶ 

᾿Αριστοτέλης ἐν τοῖς [ Φυσικοῖς προβλήμασι προσαπορῶν ταῖς τῶν ἀστρο- 226» 
= c Ca eee 2 ~ a. ¥ \ “Ἂν 

25 λόγων ὑποϑέσεσιν ex τοῦ μηδὲ ἴσα τὰ μεγέϑη τῶν ποτῶν φαίνεσϑαι. 

οὕτως οὐ παντάπασιν ἠρέσχετο ταῖς ἀνελιττούσαις, χἂν τὸ δυοχέντρους 

οὔσας τῷ παντὶ περὶ τὸ μέσον αὐτοῦ χινεῖσϑαι ἐπηγάγετο αὐτόν. χαὶ ὅ 
΄ NE po mene > ~ \ \ , , > > 

uévtot χαὶ ἐξ ὧν ἐν τῷ A τῶν Meta τὰ φυσικά φησι, φανερὸς ἔστιν οὐχ 

ἡγούμενος αὐτάρκως ὑπὸ τῶν μέχρι χαὶ xa? αὑτὸν ἀστρολόγων εἰρῆσϑαι 
- 5 ~ ‘ ς ~~ . 

30 τὰ περὶ τὰς χινήσεις τῶν πλανωμένων. λέγει γοῦν ὧδέ πως" “voy μὲν 
ες Ὁ -" m es σ 

οὖν ἡμεῖς, ἃ λέγουσι τῶν eee τινες, ἐννοίας χάριν λέγομεν, ὅπως 10 
Ὁ 3 ς΄ 

ἢ τι τῇ διανοίᾳ πλῆϑος ὡρισμένον ὑπολαμβάνειν, τὸ δὲ λοιπὸν τὰ μὲν ζη- 

2 λεγομένῳ Fe: dictis Ὁ Ὁ φαίνεται Fb: φαίνεσϑαι A Ἢ ὅτε χαὶ A: ὅτε Εἰ: ὁτὲ 
- 

δὲ be été] ὅτε. F: ὁ. A αὖ F: αὖ tol A 9 tov F: τὸ A Ι4 ἡ 

F: εἴ Ab περὶ τὰ F: τὰ περὶ Ab 15 φανταζόμενα Fb: φανταζομένων A 

ὃ 
10. 11 κατὰ βάϑος χίνησιν Fb: xataya A seq. ras. 11 τοῦτο Fb: ταῦτα A 

19 ὡς οὐδὲ Fe , 20 ἐλελήϑει Fb: ἐληλύϑει A 21 yap Fb: δὲ A 22 ὀλι- 

Tp 
γωρῶν Fb: ody: 23 περὶ Fb: περὶ to A χαὶ καὶ ὁ Fe 34. Φυσιχοῖς 

προβλήμασι! fr. 211 Rose (ed. Lips.) 25 μηδὲ A: μὴ Fbe 21 ἐπηγάγετο) corr. ex 

ἐπήγαγεν ἘΠ: corr. ex ἐπήγαγε A αὐτόν F: αὐτῷ A 28 A F: λάβδα A τῶν] 

τῆς Fe φανερός Fb: φανερῶς A 29 χαὶ A: om. Fbe 30 λέγει] cap. 8 1073%11 

31 οὖν om. ὁ 32 ὑπολαβεῖν ς 
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ων Ὁ 
- 5 ‘ 2 ~ ann ¢ τ Ἐπ ces ΩΣ ΄ ΄ 7 SDTA 

TOUVTAS GAVTOVS OSL, τᾶ ὃς πυνϑανουένους τῶν -ἡτουντωῶν. τι Gaye ται 2200 

\ ~ ~ / > ~ 

παρὰ τὰ νῦν εἰρημένα τοῖς ταῦτα πραγματευομένοις, φιλεῖν μὲν ἀμφοτέ- 
/C >. ~ 3 ΄ 2) 5) \ \ i ¢ ΄ > = 

ρους, πείϑεσϑαι ὃὲ tots ἀχριβεστέροις. ἀλλὰ χαὶ χαταριϑμησάμενος ἐν 1b 
~ Ἢ ~ 5 4 ΄ > ’ ςς \ ~ ~ ~ 

τῷ αὐτῷ βιβλίῳ τὰς συμπάσας φορὰς ἐπάγει “tO μὲν TAY os τῶν φορῶν 
\ \ ἔστω τοσοῦτον, ὥστε ual τὰς οὐσίας χαὶ τὰς ἀρχὰς τὰς ἀχινήτους χαὶ τὰς σι 

SG \ ΄ v c ~ \ \ 3 ~ 2 Fann ~ 
αἰσϑητὰς τοσαύτας ie πὸ τῷ fee ἀναγχαῖον προσθῶ TOUS 

Ἐς λέγειν. τό τε οὖν ἔστω χαὶ τὸ εὔλογον χαὶ τὸ ἄλλοις ἰσχυ- 20 

ροτέροις χαταλείπειν τὸν περὶ αὐτὰ ἐνδοιασμὸν ἐνδείχνυται. τῷ οὖν "Ape 
~ 
U 

΄ ( ΄ὔ > es \ ὮΝ ~ = ΄ φ 

ototéhst πειϑομένους Polo ety χρὴ μᾶλλον τοῖς μεταγενεστέροις ὡς 

τῷ or 

10 μᾶλλον σώζουσι τὰ τ ρι “GY εἰ UNOS οὗτοι τελέως διασώζωσιν, ἐχεί-. 
ax 

νων υήτε τοσαῦτα ἐπισταμένων φαινόμενα διὰ TO πω τὰς ὑπὸ ΚΚαλλι- 
oa ΄ Γ Ὁ ᾿ ς ΄ 

ϑένους ἐχ pane ἐχπεμφϑείσας cA σεις ἥχειν εἰς τὴν “Ελλάδα ᾿Αρι- σ 

στοτέλους τοῦτο ἐπισχήψαντος αὐτῷ, ὅς ἱστορεῖ []ορφύριος ἐτῶν εἶναι 

χιλίων χαὶ μυριάδων τριῶν ἕως τῶν ᾿Δλεξαάνδρου τοῦ Μαχεδόνος σωζομέ- 

15 νας χρύνων, υ μήτε, ὁπόσα ἠπίσταντο, διὰ τῶν ὑποϑέσεων ἐπιδειχνύναι δυνα- 80 

υένων. ἐγχαλεῖ ὃὲ αὐτοῖς ὁ [Πτολεμαῖος χαὶ ws πολὺ πλῆϑος of ὑπ 

εἰσάγουσι υύνης Syvene τῆς συναποχατασ τάσεως τῶν ἑπτὰ πλανήτων πρὸς 
\ ~ / ~ 

τὴν περιφορὰν τς ἀπλανοῦς χαὶ τὸ τ τὰς 7 περι χομξενας ταις πέεριε- 

ἵνα Ms pe US χαὶ τὰς ἐπ τς ταῖς RED αὐτὰς αἰτίας εἶν σαι τῆς συναποχατα- so 
΄ >) \ ~ , 

20 στάσεως, χαΐτοι τῆς φύσεως ἀεὶ τὰ ἀνωτέρω τοῖς χατωτέρω αἴτια ποιούσης 

τῆς χινήσξως: χαὶ γὰρ ἐφ᾽ ἡμῶν ἀνωϑεν ἀπὸ τοῦ πος μορίου 

τὰς δρμὰς τῆς χινήσεως διὰ τῶν νεύρων εἰς πάντα τὰ ὄργανα διαδίδοσϑαι. 
> i > ~ TaN, ? ο > pad if 

ἐγὼ ὃς ἀγνοῶ, τί δήποτε xad? Exactov ἀστέρα τὴν πρώτην σφαῖραν τάτ- 40 
c ~ Sea ~ ~ ) c A) 

TOUGLY ὁμοίως τῇ ἀπλανεῖ χαὶ ἰσοταχῶς χινουμένην χαὶ τὰς pst ἑαυτὴν 

πάσας μέχρι τῆς τὸν ἀστέρα ἐχούσης τῇ ἀπλανεῖ συναποχαϑιστῶσαν: εἰ 
i 

τῷ or 

‘ Ns NIN ΄ς le / ~ ΄ ΄ A ~ >) / 

γάρ OLAZOLOWGLY 7 ὑυπερχειμξνη ταις ὑποχείμξνᾶις τὸ τὴς οἰχξίας χινήσ σεως 

4 

εἰὸος, διὰ τί un τὴν amhavy λέγομεν ἰσχυροτάτην χαὶ ἐπιχρατεστάτην 45 
~ ΄ > ~ , X 

πασῶν οὖσαν πάσας τὰς by ἑξαυτὴν ἑαυτῇ συναποχαϑιστάνειν; τὰς μὲν 
γὰρ) τὴν χατὰ μῆχος χαὶ χατὰ πλάτος χίνησιν φερούσας, ἐπειδὴ διάφοροι 2978 

a 

oO 
oO > ΄ > ~ > > ΄ ¢ a \ 

30 αὗται xa? ἔχαστον ἀστέρα, ἀναγχαῖον ἣν διαφόρους εἶναι: ἣ Oe μετὰ 

1 δεῖ; τὸ F: δεῖται A τῶν] παρὰ τῶν Cc 4 ἐπάγει) 1074014 μὲν] μὲν οὖν ς 

φορῶν Fb: φόρων A: σφαιρῶν ὁ 6 ὑπολαβεῖν F: corr. ex ὑπολαβάνειν A 7 λέγειν 

ἰσχυροτέροις (7. 8) Fb: om. “A τό te οὖν Brandis: τοῦτο οὖν F: τὸ τοίνυν ς 

ἄλλοις Ὁ: ἄλλο F ὃ χαταλιπεῖν Fe 10 διασώζουσιν Fe 11. 12 ΚΚαλλισϑένους a: 

Kahtadévoug AF 12 ἐχπεμφϑείσας τηρήσεις ἐκ Βαβυλῶνος Fe ἥχειν F: ἦχον A 

11 μυριάδων] nongentorum b, prob. Schiaparelli ~° 15 ὁπόσα Fb: om. A ἠπίσταντο] 

c 
Brandis: ὑπίσταν A: ἠδύναντο F: credebant b 16 ΠΙτολεμαῖος] cf. Σύντ. IX 2 

ΤῸ τοῖς τ τὴς Ἂ 19. 20 συναποστάσεως Fe 24 ved? ἑαυτὴν Fb: ped? 

ἑαυτὰς A: pet αὐτὴν ὁ 25 συναποχαϑιστῶσαν scripsi: συναποχαϑιστώσας AF: 

συναποχαϑιστάσας ὁ 21 τὴν ἀπλανῇ Fb: τῇ ἀπλανεῖ A 28 συναποχαϑιστάνειν F: 

μν Ἶ 

συναποχαῦιστα A: restitwentem Ὁ 29 χατὰ (pr.) A: χατὰ τὸ Fe χατὰ (alt.) A: τὴν 

χατὰ τὸ Ke διάφοροι F: διάφοραι A 
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~ > ~ ‘ as ~ ~ ~ ~ - 

τῆς ἀπλανοῦς συναποχατάστασις ἢ αὐτὴ οὖσα πασῶν τῶν σφαιρῶν πῶς 2215 
~ ~ b) ~ ~ m4) ΑΝ la ~ ͵ = 

οὐχ ἠρχέσϑη τῇ τῆς Sa συμπεριαγωγῇ, GAN ἐδεήϑη τῶν ταύτην ὃ 

τὴν χίνησιν φε posaouy ἕχαστην ἀστέρα χαὶ τῶν ἐχείνας ἀνελιττουσῶν χατὰ 
\ >. Ἃ Ὑ σ΄ ” ( ~ tov ᾿Αριστοτέλην; λέγοιεν ὃὲ ἂν ἴσως, ὅτι, xdv συναποχαϑιστῶνται τῇ 

δ - \ > ~ f ᾿ τ ~ , "8" 

5 ἀπλανεῖ τὴν αὐτὴν, αὐτῇ χίνησιν τὴν ἀπ᾽ ἀνατολῶν χινούμεναι, ἀλλὰ 

διάφορον ἔχουσαι τὸ μέγεϑος διάφορον πάντως χαὶ τὸ τάχος ἔχουσι τῆς 10 

χινήσεως: πῶς οὖν ἦν εἰχὸς ἀπολελυμένας αὐτὰς χαὶ wy συνδεδεμένας 
6 \ ~ ~ b) -~ . ΄ 

ὑπὸ μιᾶς τῆς ἀπλανοῦς τὰς διαφόρους χινεῖσϑαι χινήσεις: 
ἐ τοὶ ἐδ 
Κατεγνωχό τες οὖν τῆς τῶν ἀνελιττουσῶν ὑποϑέσεως οἵ μεταγενέστεροι 

\ 10 μάλιστα διὰ τὸ τὴν χατὰ βάϑος διαφορὰν χαὶ τὴν ἀνωμαλίαν τῶν χινή- 
i (ies | ‘ i 

‘ ΄ ’ 5 5 ’ ΄ Ὗ , 

σεων μὴ ἀποσώζειν τὰς μὲν ὁμοχέντρους ἀνελιττούσας παρῃτήσαντο, SxxEy- hy ud ’ 
Ἁ ald ig ~ » , , . 

τροὺς G& χαὶ ἐπιχύχλους ὑπέϑεντο: εἰ μὴ ἄρα ἢ τῶν ἐχχέντρων χύχλων 
Cana en rene a. = ( > Sf ea eee \ 
ὑπόϑεσις ὑπὸ τῶν []υϑαγορείων ἐπενοήϑη, ws ἄλλοι τέ τινες ἱστηροῦσι χαὶ 
AT , . , > 7 ar \ ΄ 

Νικόμαχος χαὶ Νιχομάχῳ κχαταχολουϑῶν ᾿Ιάμβλιχος. ἵνα ὃὲ χαὶ τούτων 20 
- τοὶ fe / ~ ΄ v ΄ ΕἾ > ~ ‘ 

15 τῶν ὑποϑέσεων τῆς χρείας ἔννοιάν τινα λάβωμεν περὶ οὐρανοῦ τὴν TpAy- Ι ! leit ‘ Hy i ὶ 
, , ~ ΄ Ἅ ~ ΄ \ \ 

ματείαν ποιούμενοι, ἐχχείσϑω πρῶτον ὡς ἐπὶ χαταγραφῆς Ἢ χατὰ τὸν 
» ΄ ΄ῷ ~ e ΄ +} ΄ 

EXXEVTPOY ὑποῦεσις τῇ χατὰ τὸν ὀμόχεντρον παραβαλλομένη. 
Τ A ΄ ,ὕ - Ὡ nxn ΄ὔ 5 ΄ , ΄ \ 7 

Νοείσϑω ὃ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων χύχλος ὁμόχεντρος ὁ ABA περὶ 2 
ἊΣ Ἃ 5 ΄ ¢ > , ‘ 

χέντρον τὸ EK, ἐφ᾽ οὗ ὑποχείσϑω % ἡμετέρα ὄψις, χαὶ διάμετρον τὴν AE : νῶν 1 ’ \ ' | 
> \ > ε > ε - ~ > \ “αν , a 

20 εἰ μὲν οὖν ὃ ἀστὴρ ὡς ἀπὸ tod A ἐπὶ τὸ Bo ποιεῖται τὴν ὁμαλὴν Tapodoy 
baa ον 5. πρὸ ty pis ΄ o tee ΖΓΕ eee τα ech) Bees Lee Ἐν ee 

ἐπὶ τοῦ ΑΒΓΔ χύχλου, φανερόν, ὅτι τῆς ὄψεως πρὸς τῷ KE χέντρῷ τυγχα- 
΄ ΄ \ yee) ~ \ ΡΞ 

νούσης, ἐὰν νοήσωμεν τὴν ax αὐτῆς ἐπὶ τὸν ἀστέρα πίπτουσαν ἀχτῖνα ὡς 80 
. ᾿ - \ -“ ΄ “ὦ \ 

τὴν AE εὐθεῖαν, xat αὕτη ὁμαλῶς συμπεριενεχϑήσεται, καὶ φανήσεται 
>_ 3 ἊΝ ε΄ > ‘ \ ΄ = ὺ \ ΄ ~ ‘ > Pir nan "ιν 

δηλαδὴ ὃ ἀστὴρ ual ὁμαλὴν ποιούμενος τὴν πάροδον χαὶ ἀπόστασιν ast 
Seen v ΄ ~ | 5 \ > - 2}. 7 

20 τὴν ἰσὴν Ἡμῶν ἀπέχων. αλλ ἐπεὶ οὐχ OUTWS ὁρῶνται: αλλὰ πάντοτε 
Sey > ΄ ΄ x vy 4 wy 5) , ~ δι 

ἀνώμαλον ποιούμενοι τὴν πάροδον χαὶ ἄλλοτε ἄλλην ἀπόστασιν ἀφεστῶτες, 30 
et a~ , > ~ = ΄ ε γ" 

ὡς δῆλον γίνεται ἐχ τῆς τῶν μεγεϑῶν διαφορᾶς, ὑποχείσϑω 6 ABLA 
“τ᾽ ’ ~ 4 ~ ’ , 

χύχλος μηχέτι ὁμόχεντρος tH ζῳδιαχῷ, οἷον ἵνα μηχέτι ἐπὶ τοῦ "αὶ τυγχάνῃ 
\ - > > "Ὁ =, 

τὸ τοῦ ζῳδιαχοῦ xévtoov, ἐφ᾽ οὗ φαμεν τὴν ὄψιν εἶναι, GAA ἐπὶ τοῦ Δ, 
\ I 6 Γ᾿ ~ ΝΥ / ~ " x7 

30 χαὶ τίνεσϑαι τὸν ΑΒΙ Δ uyxéte δμόχεντρον τῷ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων 40 
ΚΝ > ) Vv τ / 5 ~ x χύχλῳ, ἀλλ᾿ ἔχχεντρον πρὸς αὐτόν, χαὶ ἀπογειότατον μὲν αὐτοῦ τὸ A, 

, ,ὔ x ~ r Vv >) , 

τουτέστι τὸ μέγιστον ἀπὸ τῆς χατὰ τὸ Δ ὄψεως ἀπέχον, περιγειότατον ὃὲ 
‘ ὶ | i ? rt | 

\ 1 aX b] on ~ ’ r vy ae ος >\ sD = » 

τὸ Γ τὸ ἐλάχιστον τῆς χατὰ τὸ Z ὄψεως ἀπέχον. ἐὰν οὖν νοήσωμεν ἐπ 

τοῦ ΑΒΙ Δ ἐχχέντρου χύχλου τὸν ἀστέρα ὁμοίως ἀπὸ τοῦ τ ἀπογξίου ἐπὶ 45 
he a B ΕΝ Β = ar / \ »"5(1 ~ 4 Δ πος, ὥς 35 τὸ τὴν AB περιφέρειαν ὁμαλῶς χινούμενον χαὶ εὐθεῖαν τινα ἀπὸ τοῦ 

1 συναποχατάστασις Εἰ: corr. ex ἀποκατάστασις A 2 συμπεριαγωγῇ F: συμπεριαγω- 

γῆς A 4 @ Fe 5 χινούμεναι Εἰ: κινουμένην A 6 ἔχουσαι - διαρόμον om. 

KF: τὸ μέγεϑος ἔχουσαι διάφορον c 9 ot F: om. A 13 eas a: ΠΠυϑαγορίων 

A: om. F τέ om. F 14 xataxohovday Fb: zataxohovtet A Ἰάμβλιχος F: 

Ιάμβληχος A 16 χαταγραφῇ c 18 6 (pr.) F: τὰ A 19 ἐφ᾽ Brandis: in b: ὑφ᾽ 

AFe ταὶ χατὰ Fe 23 αὐτὴ Fbe 27 es om. ὁ 28 χύχλος 

οὐκέτι ὁ 32 προσγειότατον ὁ 34 ἀπογείου)] τοῦ ἀπογείου Fe 35 τὴν] κατὰ 

τὴν ὁ 
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Ὡς χχξντροῦ συμπερια, 

Ms ὦν ω ody ὡς ἢ EB. σὺμ 
aN 

τῶν er) ἀστέρα TY, 
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τῷ ἢ 
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8 γωνίαν, πεφὴν C4 

ee 
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5 

αὐτοῦ ποιὸ ύ UEVOS 

ἐπιχύχλου τὸ A χέντρον 

περιφερείας, ὥστε χατὰ 

ἀστέρα. χατὰ ὃὲ τοῦ Θ 

παλιν χα τὴς EB 
τὴ y 

\ as | , we 

τὶ τὸ Η ποιούμενος “: 
oO 

ἕξ ύξωυεν απὸ τῆς XAT 

1 

t AZB Fb: 

6 tw F: 

ναι “τ Fb: εὐϑεῖαν ὁμαλῶς συμπε 

EZ ec 8. 9 τὸ Z Fb: τῆς 

12 προσγείου ὁ 7 om. Fe 

14 AEB Fb: ae A AZ 

16 TEA) ABB F: -TEB 

σχοπῷ Fe 

\ 
το 

Ὁ Cc 

Ξ [- ματιχοῦ 

μάλως F: ἀνωμάλους A 2 

24 χυχλιχοῦ AF: 
AF: 

Fb: συμπεριαγόμενος A 

circulo b 

ac 

30 

wee 
γομένην αὐτῷ. 

οὖσα τοῦ BEZ τριγώνου μείζων ἐστ 

τῷ Vhs 

χατὰ to A τοῦ 

pape χαὶ 

΄ 3 > ΄ 

χέντρον τὸ KH, ἐφ᾽ οὗ πᾶλιν 
if 3 ) 

τὴν χίνησιν. ἀλλ 

περιγειότα τον" 

συμπεριενενεχ ϑήσεται F: συμπεριενεχϑήσεται ὁ 

αβ Α 

2 ξηῦρον c 

21 χύχλου F: χύχλους A 

, ἢ προσγειότατον Ke 
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ἴσης ἀπὸ τῆς xata τὸ Z 

ὁυαλῶς 

βή χϑ 
ZB ὁμαλῶς μὲν χεχινῆσϑαι τὸν ἀστέρα τὴν 

ὑπὸ AZB- 
\ 

"τὴς 

σετ St ot σεται οὖν 

έναι ὃὲ ἐλάττονα τὴν ἢ γὰρ πρὸς 

ἐντὸς χαὶ 
ΟΝ ΄ ὋΣ \ ~ tral 4 ᾿ [2 

ἐὰν ὡς ἀπὸ tod [᾿ περιγείου ποιούμενος Ἁ 
- S 

Wy, 5) = 
A Ev- 

Q~ \ 

UTVAL, χαὶ 

περιφέρειαν, ὥστε zat τὴν KA 
τιζε 

~ aX 

ὥς τὴν I 
27 ἐπ ύξωμεν πάλιν ἀπὸ τῆς χατὰ τὸ 

ἌΝ vA \ 

εσται one ἢ μὲ 

ὁ TEA γωνίας. ἢ δὲ ἀνώμαλος χαὶ φαινο- 
ν δυαλὴ απὸ τοῦ περ! γξίου 

-- 
- ς 

THS UT 

τοῦ 

τῷ H 

ἔσται ee χατὰ THY ἀπὸ 
‘ 

Ua 

χαὶ μείζων 
ε 

τῆς ὁμαλῆς ὃι υείζονα εἶναι τὴν πρὸς 15 
> 

€ χαὶ ἔσται 
AEB, φαινομένη δὲ ἢ ὑπὸ ΑΖΒ, διαφορὰ δὲ 

ὃ 

πὶ μὲν τῆς χατὰ τὸ Β τοῦ τς 

ἔσεως ὁμαλὴ μὲν ἢ ὑπὸ 

(ZA, διαφορὰ δὲ 
\ 

TO a 
ἣν, \ 

ὕεσεως χατα 

ET 
l4 5. ~ 

τερᾶν pov τὰ αὐτὸ τῇ πρηξιρης- 

Ξ 
to αι, τουτέστιν ὥστε GUA ὡς τῶν ἀστέρων χινου- 

\ Ἔν διξξιόντας τοῦ διὰ μέσων τῶν 

“ABCA χύχλος ἀπο τς πρὸς τὸ διὰ μέσων 

Ἰμετέρα ὄψις, ὃ ὃὲ ἀστὴρ μὴ ἐπ 

τοῦ ZHOK χυχλιχοῦ χαλουμένου 

ABTA 
γίνεσϑαι 

ud Vv >) ~ / 5 

TAVTOTE EYOVTOS ἐπὶ τῆς TOV χύχλοῦ 

» 
22 ΟΣ i) “Ξ 

1S 

>~) 

χαὶ δῆλον, ὅτι, 

- r 5 , \ 

υὲν tod Z ἀπογειότατον ὁμοίως τὸν 
ΨΥ, Ν fe 5 ΄ 

OTAY UEY ὁ ξπιχυ- 

ἔρξιαν Oud Mc χινηϑεὶς γένηται χατὰ τὸ Β συμπεριαγο- 

δυαλῶς. 6 05 ἀστὴρ ἀπ ὃ τοῦ 2, αἀπογξίου ὡς 

ἀπο) τὴν ΖΗ πάλιν διαλῶς χινηϑῇ, χαὶ 35 

a τὸ ὄψεως τὴν ΒΗ εὐϑεῖαν, ὁμαλῶς 

3 χινεῖσϑαι io) 

5 ἐχτὸς --- τριγώνου Fb: om. A ἐστὶ τῆς 

7 περιφέρειαν --- συμπεριενεχϑῇ - 

χαὶ τὴν EA A EA] 
11 χατὰ] ἡ xata c 

πῷ ἘΠ: corr. ex τὸ A’ 

EBZ F: corr. ex EZB A 
AZA ς 18 τοῦ pady- 

δυνάμει 20 ἀνω- 

Α προσγείου ὁ 
στε 

be ριενεχϑῆναι περιφέρειαν ὥ 

A Ὁ προσγείου ὁ 

εἶναι F: om. A 

B] e corr. A 15 

ΕΔΖ secripsi: EZA AFb: 

19 δυναμένην Fb: A 

τὸ A: 

ac 

22 πρὸς 

τοῦ AF: τὸ 
28, 29 συμπεριαγομένης 

τῷ Ke 

20 7 τοῦ 

τοῦ A 

Fe 

28 τὴν F: 

25 τοῦ om. 

τὸ] τοῦ F 
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πάλιν ὃ ἀστὴρ aren Vels ἔσται ὑπὸ τοῦ ἐπιχύχλου τὴν AB Rep φέρειαν, 227b 

τουτέστι τὴν ὑπὸ ARB γωνίαν, φαίνεται δὲ τὴν ὑπὸ ARH ͵ 

δμαλῆς, διαφορὰ 6& αὐτῶν γίνεται ἣ ὑπὸ ΠῚ γωνία. a 10 

Z ἀπογείου py ὡς ἐπὶ to H ποιῆται thy πάροδον, ἀλλ᾿ ὡς 2 

5 piv ὑπὸ AEB γωνία πάλιν ἔσται τῆς ὁμαλῇς παρόδου, 7 δὲ ὑπὸ ARK 
τῆς φαινομένης ἐλάττονος τῆς ὁμαλῆς. διαφορὰ δὲ αὐτῶν 7 ὑπὲ KE 9: 

ὥστε ἣ τοιαύτη ὑπόϑεσις δύναται πρὸς τοῖς ἀπογειοτέροις τὰς τῶν ΣΕ, 45 
\ / ae > ἊΝ ΄ ‘ 5 

παρύδηυς χαὶ μείζονας χαὶ cho ἄττονας ἐπιδειχνύναι, μείζονας μὲν δηλον- 228a 
΄ σ δι 35 \ SA ~ ~ 9 a4 5 ω = 

ότι, ὅταν ὃ ἀστὴρ ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπιχύχλου ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῷ χύχλῳ 
~ \ ΄ a > κν INGE o ΡΨ, \ > ΄ ε aY 3 oy 

10 ποιῆται τὴν πάροδον, ἐλάττονας δέ, ὅταν ἐπὶ τὰ ἐναντία, ἢ δὲ χατ᾽ Exxev- 
, ΄ ΠῚ 7 ra "π᾿ > \ 

Tpov ae ὶ τὴν πρὸς τῷ ἀπογειοτ τερῷ Φαινημενὴν ελαττονα THs OUAKTS. ξπεὶ 
ε 

χαὶ πάντοτε ἣ One » ΑΖΒ φαίνομ, 
~ yy , Ὁ Ἁ 

Podtwy τῶν eae EXATE TOV α΄ τρολογιχὸν σχοπὼν ἀποδίδωσιν 

ἐλάττων ἐστὶ τῆς ὑπὸ ΔΒ ὁμαλῆς. 5 

ἰδία ΚαΡ βανσμενη: πλὴν ὅτι ἐπὶ τῆς σελήνης ἀμφοῖν δέονται συντιϑεμένων: 

18 τὸν γὰρ τος τὴν σελήνην ἐπίχυχλον ἐπὶ ἐχχέντρου χύχλου περιαγόμενον 

ὑποτίθενται. ἵνα σωϑῃῇ τὰ φαινόμενα ὑπ᾽ αὐτῆς. αὗται δὲ αἱ ὑποὺϑέσεις 10 

χαὶ ἁπλούστεραι τῶν προτέρων εἰσὶν οὐ δεόμεναι τοσαῦτα σώματα οὐράνια 

πλάττειν χαὶ σώζουσι τὰ φαινόμενα ta τε ἄλλα χαὶ μάλιστα τὰ περὶ 
δὴ Beit) ΚΎΩΝ δι >, hi Ἵ ee ve pe »» 7 jens Jal. ae Ie 2 

Qvog XA τὴν ανωμα UY, OUTE OE TO AUOUA TOU AAOLOTOTEAODS φυ- 

,ὔ ~ ~ \ ~ 

20 λάττουσι τὸ βουλόμενον πᾶν χυχλοφορητιχὺν σῶμα περὶ τὸ τοῦ παντὸς 
~ 7 > ε τὸ ς c " 

uscov χινεῖσϑαι, ἀλλ᾽ οὐδὲ ἢ τῆς ἀπορίας λύσις ἢ εἰρημένη χώραν ἔχει 
, > ὌΠ yee , > ΄ Ὁ δ 

λοιπόν. Ot ἣν ot λόγοι πάντες οὗτοι χεχίνηνται. οὐδὲ γὰρ ὁ ἀνισασμὸς 
li Vv (4 > \ ΄ 

ἔτι χώραν ἔχει; εἴπερ μηχέτι ἀληϑὲς τὸ εἰρημένον, ὅτι ἢ υὲν πρώτη φορὰ 
Ἕ " 5 \ ~ ὃ ,ὔ , i a , 

Utd οὖσα πολλὰ χινεῖ τῶν ϑείων σωμάτων. αἱ ὃὲ πολλαὶ οὖσα! ἕν μόνον 20 
id ΄ 3 ‘ 5 \ ~ [εὖ ~ ΑΔ 

ἐχάστη" οὐ γὰρ πολλὰ σώματα χινοῦσιν αἱ πρὸ τῆς τελευταίας χαὶ τῆς ἕν Ww σι 
» > δ \ ~ \ v > ΄ , ~ 

αστρὴν thea ΣΕ: χαὶ ταῦτα τὰ ἀτῆπα ἐπάγει TAVTALS ταις ὑποϑέσεσιν ὃ Yo- 
~ \ 

σιγένης. οὐδὲ τῃ τῶν ἄνελιττ οὐσῶν ἀρεσχύμενος Oe TAS ξιρ ov 
τὸ a Ps “ἢε Hwevas εὐυπρησῦεν 

5 [4 .] ‘ Ἁ Ν A »} \ So ., 

αἰτίας. ἀλλὰ πρὸς μὲν τὸ HN ἐνίστασϑαι ἀνάγχη τοὺς νομίζοντας χαὶ 2% 
2 » 5 7 > 

TOUS GOTENAS εμψί χοὺς οντας ἔχειν ἰδίαν χινησιν" οὐδ @- 
\ / ΄ 

γὰρ παν μονὴν 

7 μὴ > τ > Ἃ 30 εἰσὶ τοῦ οὐρανοῦ, ἀλλὰ χαὶ ὅλος xat? αὑτὸν ἕχαστος. ἀληϑὲς οὖν ἂν 
ae pa. 2 = 

μᾶλλον ἀξίωμα εἴη τὸ λέγον, ὅτι πᾶν χυχλοφορητιχὺν σῶμα περὶ τὸ 
¢ ~ ᾿ς ~ ’ σ ~ >) / , / 

ξαυτοῦ χέντρον χινεῖται, διό, ὅσα μὲν τῶν Bey σωμάτων μέσον ἔχει 30 
Ἂν ~ \ / > \ ~ 

τὸ τοῦ παντὸς μέσον, ἀληϑὲς εἰπεῖν περὶ τὸ μέσον τοῦ παντὸς χινεῖσϑαι, 

1 ὑπὸ] ἐπὶ ς 2 ὑπὸ om. ὁ AEH b: AEB A: ΑΚΗ F μείζονα Fb: γωνίαν A 

3 διαφορὰ F: corr. ex διαφορᾶς A BEH Fb: BE A 4 7+—AEK (5) om. F 
5 ὑπὸ (pr.) b: ἡ ἀπὸ A: ὑπὸ τὸ ς ὑπὸ (alt.) ac: ἡ ὑπὸ A AEK b: om. A 

6 τῆς (ργ.) -- ὑπὸ Fb: om. A 8 ἐπιδειχνύναι] corr. ex ἀποδειχνύναι F: ἀπιδειχνύ- i 
vat A 10 τἀναντία e 11 thy Fe: τὴν piv A ἐλάσσονα Fe 12 ἐλάσσων 

Fe 14 λαμβανομένη Ὁ: λαμβανόμενον AFe δέονται Fb: δὲ A 18 τά (sec.) 

F: om. A ἀλλὰ A 19 οὔτε] odtt ec 22 χεχίνηνται Fb: corr. ex κινοῦν- 

tat A 23 ἔτι χώραν ἔχει] ἔχει χώραν Fe viv om. Fe 29 ἰδίαν ἔχειν Fe 

30 ὅλος b: ὅλως AF ἑαυτὸν ὁ Οὖν ἂν] corr. ex οὖν A: ἂν οὖν εἴη Fe: igttur 

erit utique b ol etn om. Fe πᾶν] πᾶν τὸ Fe 32 διό Fb: δῖ A 

33 μέσον (pr.)—xtvetotat Fb: om. A 
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σ ὮΝ 5 ig ~ 

00% OF ἐχτὸς EXELYVOD τοῦ |{ 

ε ΄ 
χινεῖται υέσην, ae οι ee 

ἔστι χαὶ τοιαῦτα ἐν τῷ οὐρανῷ σώματα. 

ae aN ch BS) \ 
TAYTOS υξεσον,. χὰν U7) τὴν 

5 σφαίρας διμιοχέντρου τῷ 
‘ ‘ ‘ 

Ἃ 

hove λόγος ἀληϑὴς ἂν εἴη. ὅτι πᾶν PU Io 

φέρεται τοῦ ἰ 

Tat. ἢ 
\ ΄ , 

ὑποϑέσεων- χαὶ γὰρ ἐπὶ 

χ 10 ποιεὶ τινὰ τάξιν τῇ μὲν 

ἑνὶ σώματι πολλὰς φοράς" “dy γὰ Ψ t L νος OOPS γὰρ 

ἀλλὰ χαὶ τὴν τῆς 

χυχλοι χαὶ τὴν 

TOD TE, τὴν TE 
Ss 

15 τὴν τῆς ἔτι δὲ j | 
y 

(LEVOL, εἴπερ py 

~ ΄ ( 2 
τῷ στρέφεσϑαι ἐπιλαμ. AVOVTES 

> ΄ 

εἶναι, τό τε σχῆμα αὐτῶν 
) ἰά γ᾽ ὧν» 

ATOTSEUVOVTOS. {L7jTOTE OF 

2 ei ᾿ς ae le a \ 
ξεν ουηχξντροις εναρμόςζοντε-ς χαι 

χινουμένην 7 Ἐπ} ΟἼΞῸ λέγοντες τὴν 
, \ ΄ 

χεντρὴν χινουμένην" χαι TAOS TE 

f ~ a \ 

νων TO σῶμα διὰ σώματος 
2) 

exe 
ae δ Ὑ ΝᾺ \ 

Kat ἄλλας δὲ ἀστρονομιχὰ 
Ἁ \ , Ἁ ς΄ © f 

χαὶ πρὸς ταύτας τὰς ὑποϑέσεις ε 
( ~ \ > \ \ 

ova. VOY OF EODKEL τοὺς περὶ τοι 

λόχρυς- ἀνερευνῶντα χαὶ τὰς 

χαὶ ὁμαλεῖς χαὶ τετ 

\ c 

χαὶ οἱ μετ 
~ 5 ~ , 

τοῦ οὐρανοῦ λόγοις 
S \ Ὁ ~ a 

.η QELS ἥν 

~S χατὰ χαιρὸν εἴη 
5 

γ MY Lt 

a 14 

YEyev gus) 12 η- ἃ 
i 
TEOY. 

1 μεριχώτερα Fb: μεριχώ τερον A 

F: ἂν ἰσάζῃ A 10 ποιεῖ F: ποιῇ A 

om. AF 15 at] xat ot ὁ 16 

19 διαφευξόμεθϑα b: διαφευξώμεϑα AF 

πε pane Fb: om. A 

oe ¢ Fe 22 χινουμένην περίαγειν ὁ 

25 ds Fb: om. A oo Scr. αἰτιάσηται 

55." ,’ ἰδίαν χίνησιν. 
παντὶ οὔσης. 

ὃς λύσις τῆς ἀπορίας υὑεριχῶς ἕξει ee χαὶ ἐπὶ 

τούτων ἀληϑέ Es πῶς εἰπεῖν. ὅτι avicate ἢ 

μιᾷ, φορᾷ 

5 5 ~ , ~ >) 

ἀπλανοῦς πᾶντα | χινεῖται τὰ ὅπ 

τῶν ὁμοχέντρων 7, 
5 vA A ~ 

ἐπιχύχλου χαὶ TOD 
ἴφ Vv , 

οἱ ἔχχεντροι χύχλοι 

ἰἔσον. ἀλλὰ περὶ 

τόπον 

αἀλλόχοτον 

πάντα διαφευξόμεϑα ταῦτα ἐχχέντρους σ τος 
\ e Δ ‘ 

THY OWOXSEYTHOY TE pt τὸ 

τ 

κείας ἐροῦμεν σφαίρας μὴ δεδοιχότ 

χῶὼρε 

TOPLAS 

΄ὶ wv μ᾿ Vv 

φυῶς, ἂς ἄλλης ἂν εἴη 

at ‘3 

οὗείξ 
, 5. ὡς ΄’ 

TAYWEVOL COEL Ὁ σαν. 

ἀνόδους ἔχουσ σαι χαὶ χαϑόδους, ἔννοιαν 

ὁμαλῶν χαὶ ἐγχυχλίων χαὶ τεταγμένων χινήσεων οἵ τε 
, 

αγενέστεροι σώζουσι τὰ φαινόμενα. 

τοῦτο προσ 
\ ΄ ’ 

ἣν ae τοῦ λύγου παρέχβασιν. 
: 

ae 
ὃ ταῦτα b: 

co) τῆς Ke 

2] χινουμένην Fb: 
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μέσου Edt μεριχώτερα ὄντα, περὶ τὸ ἑαυτῶν 228a 
χαὶ οἱ ἐπίχυχλοι χαὶ οἱ ἔχχεντροι, εἴπερ 8 

ταῦτα δὲ χινεῖται περὶ τὸ τοῦ 
5 \ \ ~ >) \ 

ἀλλὰ τὴν τῆς φερούσης AUTO. 

χαὶ ταύτῃ γε χαὶ ὃ τοῦ ᾿Αριστοτέ- 
\ ~ \ ον , 

χυχλοφορητιχὸν σωμα περι τὸ εσὴν 40 

Γ \ f σ ‘ \ ΧΟ ὦ / / 

TAYTOS, Sl μὴ mooovety, TLS, OTL XATA τὴν ἰοιαν χίνησιν φξερε- 

/ ~ 

ὶ τούτων τῶν 
- ied >) ΄ ΄ , 

φύσις 

\ -ὧΦ τῷ , ~ ΝᾺ = 

πολλὰ ἀποδηῦσα σώματα, τῷ δὲ 45 

utay ἕχαστον τὴν ἰδίαν χινῆται χίνησιν, 

αὐτὴν χαὶ οἱ ἐπί- 298ν 

ἐχχέντρων χαὶ ὁ ἀστήρ, ὃν 
ε δι > 

ὁμοχέντρου ἣ ἐχχέντρου χαὶ 
1 

οὐχ ἂν εἶεν χύχλῳ χινού- 5 

τὸ ἔξω τοῦ μέσου χινοῦνται, ἔν τε 
χαὶ χαταλιπόντες χενὸν ἀναγχάζουσιν 

ἐχτὸς ἔσται τοῦ ἐντὸς ἀεὶ τοῦ 

ἑαυτῆς χέντρον 
Ὑ νὴ 

εχχξεντρὴν χαὶ αὐτὴν περὶ το 

- 

ne 

iA 3 2) Ne A ce SS 4 ἐξ 3 Ξ ~ 

οὐχ ὀλίγας ὁ Σωσιγένης ἀπορεῖ 15 
> , -- 

ETLOXETTE- ὙΠ Ε 

οὐρανοῦ χαὶ τῶν οὐρανίων χινήσεων 

sets βεβαιωσάμενον, δι᾿ ὧν ἐγχύχλιοί 

ἐπειδὴ φαίνονται ἀνώμαλοί τε 20 

παρασχεῖν. τίνων ὑποτεϑέντων 

παλαιοὶ ἀστρη- 

εἰ οὖν μᾶλλον τοῖς 

χει ἥπερ τοῖς περὶ τῆς πρώτης φιλο- 95 | iS sy 
ἘΞ 

ἘΠ 

Εν 

ες 
La , J 

Ὡς τῶν τοῦ ᾿Αριστοτέλους λό- 

τὰ A: χαὶ ταῦτα Fe 
᾽ a nf ~ a? 

ἁποριοοῦσα Cc ὃ, Ke 

18 ἀλλόχοτον F: 

9 ἀνισάξει 

12 τὴν b: 

ἀλόχοτον A 

20 ἐν ὁμοχέντροις Fb: ἀνομοχέντροις A 

χινούμενοι A αὑτῆς) αὐτῆς A: 

24 ἀστρονομιχὰς Fb: ἀστρονομίας χαὶ A 

εἰ Fb: εἰ χαὶ A 
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\ si Ν ~ 

p. 293215 Aotwxov 6& περὶ τῆς γῆς Ε 

ΧΗ ΝΕ ee a nese τὸ δέχατον ual τελευταῖον τοῦ 
3 ω \ Sj εἰν ~ \ 

TELGLY OLXELOV χαὶ αὐτὸ τοῖς περὶ γῆς 
4 \ ΄ ~ ~ 

υνημήνευσας {4p πρότερον τῆς γῆς σι 

οὐρανοῦ χαὶ ὡς ἀχινήτου χαὶ χέντρου λόγο 
a 

TOD σφαιροειδοῦς αὐτῆς τὸ 
Υ > > 

τὰ χατὰ τὴν πρὸς τὸν οὐρανὸν “αὺτ 2 xe 
~ BY Ὁ ὔ or ΄ ΄ 

νὸν ATOOELKYDGLY, ἵνα τέλεος 0 περ 

\ > , 5 ~ \ ~ 5 ’ 

τί αστρηνημηι 1 περι OLVPAVOU χαὶ τῶν οὐράνιων 

\ 9) \ Ἂ ’ σ a] / 

χαὶ αὐτοὶ ταῦτα Οξιχνυοῦσιν, OTL EV υξσῷ 

fs ’ Vv 

χέντρου λόγον ee 

\ 
> ~ ~ \ 

ὃὲ ἄλλα, ὅσα ὑπάρχει τῇ γῇ χατὰ τὴν 
‘ - i ‘ 

- 2 eg Ν,) ry , ε pees 

15 ἐν tots δυσὶ βιβλίοις τοῖς 

to 

, 5" -- if, 

τῆς ϑέσεως αὐτῆς. ὁποὺ 
ae 
ἢ τῶν 

~ >) ‘ 

τῶν ult cada ἐστιν 

ροχαταβεβλ ἡμένας 

παντήσας οὕτω > 

συλλογίζεται. πρῶτον περὶ τῆς ϑέσ 
- = Ξ => 

, τς = +9) Ἃ ix ~ \ 2 

χοσμὴν he YOVt 000 αν Cytotsy τὴν Sv 

" > \ v , 4 ΄ 

απξι a) οὔτε ἀρχὴ OVTE WEGOY OUTE τέλος 

΄ ΄ 

χύσ Woy λεγόντων οἵ μὲν τοῦυ 
Ὺ vy 3) pr ~ 

OS σπερ [μπεδοχλῆς χαὶ Ἀναξίμανδρος χαὶ 

τῷ 

- 
2) 

\ ΄ Χο δὶ" ΄ \ 
OY PALVSt TO EVAVTLWC* περι το pp 

- - ΄ ~ > 

τῷ ἢ ἑῷ τοῦ παντὸς πῦρ εἶ 

ἃ Ψ 

τὴ 
\ 

THY γὴν 

ἦν οὖσαν χαὶ αὐτή 

τῇ γῇ εἶναι, 
») mS ah 
vo tO ETA 

4 

\LE00¥, 

τῶν [Πυϑαγοριχῶν ἱστορεῖ" 
\ ’ ΝΜ , Ἁ 

χινουμένην περὶ τὸ μέσον χατὰ τὴν πρὸς 

ἡμέραν ποιεῖν: ἢ ὃξ ἀντίχϑων χινουμένη 
~ Ὗ ia ~ ξ ? ~ 

1 ταύτῃ οὐχ ὁρᾶται O— ἡμῶν διὰ τὸ 

8 τὰ ΟΡ: τὸ AFc | 9. τέλεος A: τέλειος CFe τοῦ AC: om. Fe pr. 

οὐρανοῦ (10) Fb: om. A 10 πραγματευόμενοι Fb: πραγματευόμενος A 15 δυσὶ] 

β Ε: δὺς A 19 οὕτω] οὕτως ς 90 πρῶτον Fb: χαὶ πρῶτον A 25 χόσμον Fb: 

σχοπὸν A 25 ἀντιφάσκουσι δὲ Fh: ἀντιφάσχουσιν A ΠΠυϑαγόρειοι F: Πυϑαγό- 

ρῖοι A γὰρ Fb: om. A 27 pact om. b περὶ — φασι (28) Fb: om. A 

29 δὲ Fb: om. A 30 οὕτως ὁ 91 περὶ A: πέρατι Fb ἱστορεῖ] fr. 204 Rose 

(ed. Lips.) 33 ποιεῖν Ὁ: ποιεῖ AF θ4 τῆς γῆς τὸ Fe 

\ c 

“AGE Ws 

τοῦ οὐρανοῦ σ΄ DULOOS 

~ , 7 

ὶ τοῦ οὐρανοῦ λόγος ἢ" 

πρὸς τὸν οὐρανὸν χαὶ τὸ σχῆμα 
γὰρ αὐτῇ ταῦτα χατὰ | τὴν σχέσιν DS) ck 

πρὸ 
ὶ 

2 

’,ὔ 

χινουμένων.. 

,ὔ 

ξως λέγει, 

A. = \ 5 , Ἕ Ψ , ὯΝ Ὁ, { , ~ 

Δημόχριτος χαὶ [[λάτων: ἀντιφάσχουσι δὲ ot [[υϑαγόρειοι: τοῦτο 

ἔσον χε 

vat φασι, π 

\ ὌΝ, 

THY OF 

12 [Arist. p. 293415] 

TOD χαὶ πειρῶμε- 

~ Ἁ 

(εφαλαῖον τὸ 
ye 
AG 

βιβλίον 3 \ ment ene 
ie - ς tS Ws 

~ 5» ε ΄ 
TOU οὐρανοῦ γοις UTA OV. 

5 ἐπ , ~ \ 

εν ξσῳ Χειμξενὴς τῶ TAYTOS 

πρὸς αὐτὸν χαὶ ἀπὸ 
Ἂν 5 \ 5 rr = a δι ψηήσς 

f v eee 

EUS χαὶ ἁπλῶς 

ν 

>\ 

OES LTO 

(oy σιν aga ταῦτα 

Ot 

yas 

\ 

χαὶ γὰρ χαὶ 
5᾽ \ ~ 

TPA) WATEVO WEVOL περι τὴς 

5 ~ \ ied , , 

TOD OUPGVOD χα OTL ἀχινητης 

σφαιροειδής. πάντα 
By ΄ 

οὐρανόν, 
ἘΝ Nae Γ 52 ΣΝ, 
τ Ἣν προς τὴν τοι 

ς τὰ ἄλλα 
, > 

Ost τρια Ovv 

/ , . ’ 

χειμξνη τυγχᾶνει. χαὶ OSUTENOYV, 

Ἁ , ‘ ~ 

χαὶι τριτὴν TEL TOV 

εῚ ~ a , Ν,» ~ = 

χαὶ περ τούτων δόξας πρῶτον 

τὰ δοχοῦντα ξαυτῷ 
σ ΄ A Ἁ 

OTL Ol μεν τῶν 

Nia Gee SA > \ 
παντὶ veo Spee cy γάρ 

pikes yi \ 

τῶν OF TET μένον TOV Son 
! 

cov χεῖσθαι οἀβ ρος τὴν γῆν, ὑφ 

» ΄ὔ A) ΄ \ 

pane χαὶ ᾿Αναξαγόρας xat 

γὰρ 
iced | 

354) 5) \ 

αλλ ἐν υὲν γοντες αὐτήν, 
ae Le \ > Pe. 
τὸ μέσον τὴν ἀντίχϑονα 

7, n A 

τίχϑονα χαλουμενην διὰ τὸ 

(EN 

αὐτὸς 

ν ἀντίχϑονα ἣ γῆ ΤῈ ρομένη 

ἢ σελήνη" οὕτω γὰρ ἐν 
~ ¢ Δ ~ v > 

ΤῊΝ ws ἐν τῶν αστρῶὼν οὐσαν 

Ἁ Co , , 

τὸν ἥλιον σχέσιν νύχτα χαὶ 2 
‘ \ ve , ~ 

περὶ TO μέσον χαὶ ἐπομένη τῇ 

H11 

2280 
oo 

7 

35 

15 

224 

9᾽ 

on 

χαὶ --- 
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3 αἵ \ ~ ΄ \ , 

σῶμα. ταῦτα δέ, φησί, λέγουσιν οὐ πρὸς τὰ ἐναργῆ πράγματα τοὺς λό- 229a 
A/S Ync CNTOD 7 Ν f - & a γοὺς χαὶ τὰς αἰτίας ἁρμυοδίως δητοῦντες ἀλλὰ TMOOS τινας εαὐτῶν 80 | γι | ; 

Ἁ Ψ lA ‘- “ 

δόξας χαὶ λόγους τὰ φαινόμενα πράγματα προσέλχοντες χαὶ 
1 ᾿ 

5 ~ , σ 22 3} , 

πειρ ) ὦ μένοι ἐχείνοις ταῦτα συνάρμόττειν. περ ἐστὶν ἀτοπώτατον" τέλειον 

σι γὰρ ἀριϑμὸν ὑποϑέμενοι τὴν δεχάδα ἐβούλοντο χαὶ τῶν χυχλοφορητιχῶν 

σωμάτων τὸν ἀριϑμὸν εἰς δεχάδα συνάγειν. ϑέντες οὖν, φησί, τὴν ἀπλανὴ 80 

υἱαν χαὶ τὰς πλανωμένας ἑπτὰ χαὶ τὴν γῆν ταύτην τῇ ἀντίχϑονι τὴν 

δεχάδα. συνεπλήρωσαν. 

Kai οὕτω μὲν αὐτὸς τὰ τῶν [Πυϑαγορείων ἀπεδέξατο: of δὲ Ἴνη- 

10 σιώτερον αὐτῶν μετασχόντες πῦρ μὲν ἐν τῷ μέσῳ λέγουσι τὴν ὃη- 

ϑιουργικὴν δύναμιν τὴν ἐχ μέσου πᾶσαν τὴν γῆν ζῳογονοῦσαν χαὶ τὸ 40 

αἀπεψυγμένον αὐτῆς ἀναϑαλπουσαν" διὸ ot μὲν Ζηνὸς πύργον αὐτὸ χαλοῦσιν, 

ὡς αὐτὸς ἐν τοῖς []υϑαγοριχοῖς ἱστόρησεν. οἱ 6& Διὸς φυλαχήν, ὡς ἐν 

τούτοις, οἱ G& Διὸς Dpovov, ὡς ἄλλοι φασίν. ἄστρον ὃὲ τὴν γῆν ἔλεγον 

15 ὡς ὄργανον χαὶ αὐτὴν ΤΣ ἡμερῶν yap ἐστιν αὕτη χαὶ νυχτῶν αἰτία 45 

ἡμέ ae μὲν γὰρ ποιεῖ TO τες τῷ ἊΝ lw μέρος χαταλαμπομένη. νύχτα δὲ 

“ATA τὸν χῶνον τῆς γινομένης ἀπ᾿ αὐτῆς σχιᾶς. ἀντίχϑονα δὲ τὴν 399» 

σελήνην ἐχάλουν οἱ [Πυϑαγόρειοι, ὥσπερ χαὶ “att ερίαν γῆν... χαὶ ὡς 

αντιφράττουσαν τῷ ἡλιαχῷ φωτί, ὅπερ ἴδιον γῆς. χαὶ ὡς ἀποπερατοῦσαν 
Ἁ \ 5 ΄ ΄ ες ~ \ ξ΄ 

20 τὰ οὐράνια, χαϑάπερ μ γῇ τὸ ὑπὸ σελήνην. 5 

ἍΝ - γ Ἄχ΄Ά ~ 

p. 293227 [lodkAote δὲ dv xat ἑτέροις συνδόξειεν ἕως τοῦ τὸ 10 

Ἔμελε χαὶ τῷ [Ἰ᾿λάτωνι xat χατὰ ζῆλον ἐχείνου τῷ ᾿Αριστοτέλει τὸ 
Ν a vA ~ 5 ΄ ἋΣ, , 

Ui Ooxely ἐρήμην τῶν ἀρχαίων λόγων χαταψηφίζεσϑαι, διὸ παρίσταντο 
-ι ΄ 2 > ς Edie (Aa ~ ε Ve 

25 πρότερον αὐτοῖς, ὡς δυνατὸν ἦν, πιϑανῶς: ὅπερ χαὶ νῦν ὃ ᾿Αριστοτέλης 
~ “ + ~ Ἃ \ ws ne A \ / 7 

TOLEL λέγων > ὅτι πολλοῖς αν γχαι ἄλλοις συνοῦξζειξ py τὴν υξ σὴν χώραν 

τῶν 

5 

ἀποδιδόναι τῇ YH, εἰ τὸ πιστὸν μὴ ἐχ τῆς ἘΠ Το. φύσεώς τις 

λαμβάνει, ἀλλ᾽ ἐχ τῆς τῶν λόγων DLC EOS χαὶ γὰρ δυνατὸν πιϑανῶς 

Lo 

fo fad ~ 2 5 ΄ ~ 

χατασχευάζειν, ὅτι TO TOP ἐν TH μέσῳ ἐστίν, GAX οὐχ ἣ γῆ; καὶ λοιπὸν 

On 

, σ ~ ΄ ~ 

30 ἐχτίϑεται πιϑανὸν λόγον ἀξίωμα προλαμβάνων. ὅτι τῷ τιμιωτάτῳ τῶν 20 he 

σωμάτων τῶν ὑπὸ Κη. ἢ τιμιωτάτη τῶν ὑπὸ σελήνην προσήχει χώρα, 
\ 

χαὶ συλλογιζόμενος ἐν πρώτῳ σχήματι οὕτω: τὸ πῦρ τῶν σωμάτων 

τῇ] σὺν tH Fe 9 οὕτως ὁ Πυϑαγορείων F: Πυϑαγορίων A 12 Ζηνὸς ACb: 

ZLavos Fe αὐτὸ F: αὐτὸν A 19. ἱστόρησεν] fr. 204 Rose 13. 14 ἐν τούτοις] 29303 
0 

15 ypévov AC: y F: om. Ὁ 16 to C: τῷ AFe μέρος ACKb: μέρει Fe 

18 [Ιυϑαγόρειοι F: Πυϑαγόριοι A ὡς om. Fe 19 τῷ Ab: χαὶ ἐπιπροσϑοῦσαν τῷ 

CFe 20 to ACb: ta Fe 21 8 Fe συνδόξειεν F: συνδόξῃ A: cuvodgete ec 

22 ἔχον F: corr. ex ἔχων A 23 ἔμελε Fb: ἔμελλε A 26 δόξειε Fe 

27 μὴ] οὐχ Fe 28 λαμβάνοι c 30 προλαμβάνων] corr. ex προλαμβάνειν A: 

προσλαμβάνων Fe: assumens ὁ 91 τῶν ὑπὸ σελήνην Ab: om. Fe χώρα τῶν ὑπὸ 
σελήνην Εὶ 32 ἐν Ab: λοιπὸν ἐν Fe οὕτως ο 
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τιμιώτατον, TOD τιμιωτάτου THY σωμάτων οἰχεῖος ὁ τιμιώτατος τόπος" 229b 

χαὶ συμπέρασμα, ὅτι τοῦ πυρὸς οἰχεῖος τόπος ὃ τιμιώτατος: ἀλλὰ μὴν % 

τιμιώτατος τῶν τόπων ὃ μέσος" τὸ γὰρ πέρας τιμιώτατον, ἐν GF τῷ χύσμῳ 

τὸ ἔσχατόν τε χαὶ τὸ μέσον πέρατα: ὥστε χαὶ τόπος ὑπὸ σελήνην ὃ 
> CP ~ ΄ ~ at 

μέσος τόπος" εἰ οὖν τοῦ πυρὸς ὃ ἀπο θεηδοῦθα τόπος οἰχεῖος, τιμιώτατος δὲ σι 

ὑπὸ σελήνην 6 μέσος, τοῦ πυρὸς ἄρα οἰχεῖος τόπος 6 μέσος. 80 
rT / ὯΝ ~ DRIP , Ἁ ~ > fy >] ‘~ 

[αύτης δὲ τῆς δόξης νεώτερος μὲν τοῦ ᾿Αριστοτέλους ᾿Αρχέδημος 
Qi 2 

γέγονε, πρὸ δὲ ᾿Αριστοτέλους τίνες οὕτως ἐδόξασαν, ex τῆς ἱστορίας, φησὶν 
) ~ ‘ Αλέξανδρος, ζητητέον. μήποτε ἐν τὰ ὡς ἄλλων τινῶν παρὰ τοὺς [[υϑα- 

10 γορείους δοξασάντων οὕτως εἶπε πολλοῖς δ᾽ ἂν χαὶ ἑτέροις συνδό- 3 
ξειεν, αλλ ὅτι χαὶ ἄλλοις ἂν τοῦτο συνδόξειςε πιϑανῶς πως ἐχτιϑεμένου 

τοῦ λόγου: διὸ χαὶ ἐφεξῆς τὴν τῶν [[υϑαγορείων ἀπόδειξιν ἐχτίϑεται ὡς 
χαὶ ταύτην πιϑανῶς ἐπιχειρηϑεῖσαν. of γὰρ [Πυϑαγόρειοι, φησίν, οὐ μόνον 

\ διὰ τὸ τὴν δεχάδα τῶν χυχλοφορητιχῶν σωμάτων συμπληρῶσα! τὴν μὲν 40 

4 Ἅ > ~ 

15 γῆν περὶ τὸ μέσον ἔλεγον χινεῖσϑαι, τὸ δὲ ΤῚ ἐν τῷ μέσῳ ἰδρῦσϑαι, 
δ. ΝΥ - ~ ~ » 

ἀλλ᾽ ἔτι χαὶ διὰ τοῦτο τὸ TOP ἐν τῷ μέσῳ td αι ἔλεγον διὰ τὸ μά- 

ν τοῦ παντός, τὸ δὲ 
a 

45 8 o 

λιστα προσήχειν φυλάττεσθαι TO κυριώτατ 

i 
0 

μέσον, τουτέστι τὸ ἐν τῷ μέσῳ, τοιοῦτον εἶναι ὡς φυλάττεσθαι; ἅ 
\ 

ὶ υηδενὸς ἀλλοτρίου πλησιάζοντος χαὶ τῆς συνοχιχῆς χαὶ φρουρητιχῆς ἰδιότη- 

os τῶν ϑεῶν ἀπολαύοντος μαϊλιστα τοῦ χέντρου. “διότι οὖν φυλάττεται 290. 

μέσῳ τὸ πῦρ, διὰ τοῦτο Διὸς φυλαχὴν αὐτὸ χαλοῦσιν ὡς φυλατ- 
c ~ ~ ~ ΠῚ \ \ 

τόμενον ὑπὸ τῆς ἐν τῷ χέντρῳ δΥΠΠΟΌ ΙΝ συνοχῆς. δυνατὸν ὃὲ χαὶ is 
~ 7 ‘ , 

χυριώτατον μὲν τοῦ παντὸς τὸ μέσον αὐτὸ λέγειν, ὅπερ χαὶ τιμιώτα- 5 
΄ Vv 4 7 \, 7 { 

τὴν ws ξεσχάτὴν CASTE πρότερον. χαὶ τοῦτο υάλιστα πρησῆχειν φυλάττεσϑαι, 

iN . 
25 τὸ O& φυλάττον εἶναι τὸ ταύτην ἔχον τὴν χώραν TOP, ὃ διὰ τὸ φυλάττειν 

» , σ \ \ ἀλλ᾽ οὐ διὰ τὸ φυλάττεσθαι φυλαχὴν Διὸς ὀνομάζουσιν: ὥστε τὸ μὲν 
’ ~ ~ ΄ >) 

πρότερον ἐπιχείρημα τὸ πῦρ ἐπ τῷ τς τιέναι ὡς τιμιώτερον ἐν χώρᾳ 10 
‘ ‘ ‘ ρει re 

ε \ τιμιωτέρα, τοῦτο δὲ ὡς φυλαχτιχὸν ἐν TH μάλιστα φυλάττεσϑαι ve thovtt. 
. γῆς \ Ἁ 

χατὰ δὲ τὴν τ νος ξήγησιν τὸ Διὸς φυλαχὴν ὀνομάζουσι χαὶ τὸ 

80 ἑξῆς ἀπ τ ἀνάγχη λαμβάνειν, ταύτῃ ὃὲ μᾶλλον τῇ seve, τῇ τὸ 

χυριώτατον τὸ μέσον λαμβανούσῃ ἀλλ᾽ οὐ τὸ πῦρ ἔοιχε τὰ ἑξῆς λε- 

γόμενα συμφωνεῖν. 15 

1 σωμάτων τῶν ὑπὸ σελήνην ὁ 4 τόπος AFb: τῶν ac ὃ τόπος (pr.)] τόπος τιμιώ- 

τατος ὁ εἰ --ὁ μέσος (6) om. F τιμιώτατος F: μέσος Abc 7 τοῦ F: 6 A 

8 πρὸ F: πρὶν A ἐδόξασαν F: corr. ex ἔδοξας A 9. 10 ΠΟυϑαγορείους F: Πυϑα- 

yoptous A 10 zat Fb: om. A 10. 11 συνδόξειε ec 11 ἄλλοις Ab: ἄλλοις 

πολλοῖς Fe πως] πως οὕτως Fe 12 ΠΠυϑαγορείων F: [Πυϑαγορίων A 19. γὰρ] 

δὲ Ke ΕΠυϑαγόῤειοι F: [Πυϑαγόριοι A 15 τῷ om. e 18 ἅτε F: State A 

19 oe ϑω F: συνεχιχῆς A 20 οὖν Fb: ἂν A φυλάττεται Εἰ: corr. ex φυ- 

λάττει 22 τῷ CF: om. A δύναται ¢ 23 χαὶ] ἐστὶ Fe 24 πρότερον] 

ee: προσήχειν A: προσήκει Fbe 26 ἀλλ᾽ οὐ b: corr. ex ἀλλὰ A: οὐ Fe 

29 τὴν αὐτὴν scripsi: ταύτην thy AFbec Διὸς Ὁ: corr. ex δὶς A: ὃ Διὸς Fe 

ὀνομάζουσι F: ὀνομάζουσιν ὥστε τὸ μὲν πρότερον ἐπιχείρημα A (cf. lin. 26) Ol ἔοιχε 

b: ἔοιχε χαὶ AFe 
τ eas 

Comment. Arist. VII Simpl. de Caelo. oo 
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Ξ gf id ~ 

p. 29304 Ὥσπερ τὸ μέσον ἁπλῶς λεγόμενον ἕως τοῦ περὶ μὲν οὖν 3304 

τοῦ τόπου τῆς γῆς ταύτην ἔχουσί τινες. τὴν δόξαν. 20 

Kat tod προτέρου ἐπιχειρήματος χαὶ τοῦ προσεχῶς εἰρημένου τοῦ 

μὲν τιμιωτάτην χώραν τὸ μέσον λαβόντος, τοῦ ὃὲ χυριώτατον τοῦ παντὸς 

5 τὸ μέσον, χαὶ éx τούτου συναγαγόντος Exatépov, ὅτι τὸ πῦρ μέσον ἐστίν, 
ΤῊΣ τὸν λόγον x τῆς τοῦ μέσου ὁμωνυμίας χαὶ λέγει, ὅτι οὕτως ἐπεχεί- 9 

ρησεν ὃ λόγος ὡς μοναχῶς τοῦ μέσου λεγομένου χαὶ μηδὲν διαφέροντος 

τοῦ χατὰ τὸ μεξγεϑος υέσου χαὶ τοῦ KATA τὴν τοῦ πράγματος φύσιν. χαί- 
χρῷ 

τοι ἐν τοῖς ζῴοις οὐ ταὐτὸν Shap Dy, ἀλλὰ τοῦ wey σωματιχοῦ με tho ay 

> , > ΄ 

10 ἐν αὐτοῖς μέσον ἐστίν, ἀφ᾽ οὗ τὸ ἑχατέρωϑεν μέγεϑος ἴσον ἐστίν, οἷον 6 30 
΄ 2 wr 5 2 Ge \ ΄ ΄ 2 

WEOOY EXELVO ἔστιν. EV TO TLULOTATOY EOTL ad Q- G Cc a = = ὀμφαλός, τὸ ὃξ χα 

χαὶ ἢ χατὰ τὸ εἶναι ἀρχή. οἷος ὃ περὶ τὴν χαρδίαν ἐστὶ τόπος, ἔνϑα ἂν 

ἢ αὕτη ἢ τὸ ταύτῃ ἀνάλογον. οὕτως οὖν χαὶ ΕΠ τὸν ὅλον χόσμον ὡς 

μὲν seca χαὶ σώματος σφαιριχοῦ συμβαίνει μέσον τὸ ἘΠῚ εἶναι, 35 

15 ὡς δὲ τὸ τιμιώτατον χαὶ τὸ τῇ χαρδία ἀναλογοῦν ἄλλο τι χρὴ ζητεῖν τὸ 

μέσον χαὶ οὐ τὸ χέντρον, ἀλλὰ τὴν ee) μᾶλλον σφαῖραν ὡς ἀρχὴν τοῦ 

εἶναι τῷ χύσμῳ χαὶ συμπεριφέρουσαν τὰς ἄλλας χαὶ ΤΠ ΠΣ τὴν ὅλην 

σωματιχὴν φύσιν. ἐνταῦϑα οὖν ia? ζητεῖν τὸ τιμιώτατον, ὅπου μηδὲ 40 

φυλαχῇς ἐστι ieee χαὶ μὴ τὸ χέντρον λέγοντας ϑορυβεῖσϑαι περὶ αὐτῷ 

20 ὡς φυλαχῆς δεομένῳ χαὶ διὰ τοῦτο τὸ πῦρ aoa τοῦ Διὸς χαλοῦντας 

εἰσάγειν ἐπὶ τὸ κέντρον: ὥστε χαὶ πρότερον, ὅτε ἔλεγε μάλιστα προσή- 

χειν φυλάττεσϑαι τὸ χυριώτατον τοῦ παντός, φυλάττεσθαι μὲν τὸ μέσον 45 

ἔλεγε, φυλάττειν ὃὲ τὸ πῦρ. 

Λέγει δὲ χαὶ ] τοῦτο, ὅτι διχῶς λεγομένου τοῦ μέσου τὸ μὲν χατὰ 290» 

τὴν φύσιν ἀρχὴ χαὶ 

υδλλον ἔοιχεν 7] ἀρχῇ. ταῦτα δὲ δείχνυσιν οὕτως: τὸ χατὰ τὸν τόπον 
τῷ οι 

" > 
TLULLOY οντῶς ἐστί « τὸ O& τοῦ τόπου μέσον τελευτῇ 

μέσον χαὶ μάλιστα ἐν τοῖς σφαιριχοῖς σχήμασιν ἀπ χαὶ eee ὑπὸ 5 

τῆς ἀρχῆς περαινόμενον. 7H δὲ ἀρχὴ ὁρίζει xat περιέχει" ef οὖν τὸ μὲν 
Y> 

δριζόμενον χαὶ περαινόμενον ὕλῃ ἀναλογεῖ, τὸ ὃὲ ὁρίζον χαὶ περαῖνον εἴδει 

80 χαὶ τῷ εἶναι, τιμιώτερον δὲ τὸ εἶδος χαὶ ἢ οὐσία τῆς ὕλης ἐστί, τιμιώτερον vo 

a ε > ι - ΄ συ aN ΄ ΄ ε ΄ 
ἄρα ἢ ἀρχὴ τοῦ μέσου. ὅλως δὲ τὰς παραβόλους ταύτας συγχρίσεις αἱρού- 10 

μενός τις ποιεῖσϑαι χαὶ τοῦτο ἂν εἴποι, ὅτι ἄνωϑεν ἀπὸ τῆς ἀπλανοῦς ἢ 

δημιουργία προϊοῦσα ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ πρὸς τὸ ὑπὸ σελήνην ὑπῆλϑε xat 

5 συναγαγόντος CF: συνάγοντος A 8 μέσου ACb: μέσου λεγομένου Fe 9 od 

om. ὁ ἑχάτερον Kb: éxdtepa A: ἑχατέροις C ‘10 ante οἷον e lin. 12 repet. 

χαὶ ἡ χατὰ τὸ εἶναι ἀρχή A 11. χατὰ CF: χατα thy A 12 οἷος CFb: οἷον A 

13 αὐτὴ Fe 16 τὴν ἀπλανῆ μᾶλλον AF: μᾶλλον thy ἀπλανῆ Cb τοῦ Ab: τοῦτο 

C: om. Fe 19. 20 περὶ αὐτῷ ὡς Ab: περὶ αὐτὸ ὡς C: ὡς xat αὐτῷ Fe 20 δεό- 

μενον C 21 πρότερον] 29901 25 τοῦ om. Fe 27 ὁρίζεται Fb: ὁρίσεται corr. 

ex dpetar A 28 ἡἣ - περαινόμενον (29) Fb: om. A 29 χαὶ (pr.) Ὁ: om. F 

ἀναλογεῖ Fb: mut. in ἀναλογοῦν A 30 ὕλης] συστάσεως τῆς ὕλης Fe τιμιωτέρα Ct 

comp. Καὶ 91 παραβολιχὰς ¢ 33 τὸ] τὰ Fe ὑπῆλϑε Fb: ἐπῆλθε A 
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ἐνταῦϑα τὰ ἀνώτερα στοιχεῖα χρείττονα τῶν ὑποχάτω παράγουσα. ὡς εἰς 230d 

ἐσχάτην πε τὴν γὴν καὶ τὸ τοῦ παντὸς χέντρον. μήποτε δὲ 15 

τὸν ὅλον οὐρανὸν. τελείαν σφαῖραν μέχρι τοῦ χέντρου χρὴ νοεῖν χαὶ οὕτω 

τὸ ἀμερὲς τοῦ κέντρου χαὶ τὸ συνεχτιχὸν χαὶ τὸ ἀρχιχὸν σε βόμενον aytt- 
~ >) ’ - 

πλεονεχτεῖν ἐν τῷ eae λέγειν τό te μέσον αὐτοῦ χαὶ τὸ πέριξ χαὶ τοὺς σι 

μραί- 20 

4 

wo be 
4 

aes >_\ \ ere > RERAS, Fs fy 
χαὶ αὐτὸ (xal) πέρας ὄν. notes χαὶ ὁ οὐρανός, τιμιώτερον τοῦ μεταξὺ Zhe eye 

ΠΠυϑαγορείους tows τὸ ἐν τῷ χέντρῳ ϑεῖον havildivoy τοὺς πονηροὺς ἐμ. 
~ nc σ ΕῚ 

γειν AL ὅλως δὲ OTL τιμιώτερον τὸ χέντρον λέγει, ὡς ἀρ 
Wy 

διὸ χαὶ τὸ πρῶτον ἐπιχείρημα οὕτω συνελογίζετο: τὸ πέρας τοῦ feet 
> Ψ ΄ 

10 τιμιώτερον" τὸ δὲ ἔσχατον χαὶ τὸ μέσον ἘΞ τ" ὥστε οὐ πρὸς τὸν οὐρανὸν 90 
e ΄ ~ 

ἢ σύγχρισις ἐγίνετο τοῦ χέντρου, ἀλλὰ ἀμφοῖν πρὸς τὸ μεταξύ. χαὶ γὰρ 
Nene ΄ , \ , ~ > ~ ΄ 

χαὶ ὁ [ἰλάτων πρώτην χαὶ a τὰ πεν τὴν γῆν ἐν τῷ μέ a ῳ οὖσαν οὐχὶ 
~ 5 ~ > > ied > \ > ΄“« 

τοῦ οὐρανοῦ φησιν, ἀλλ᾽ ὅσοι ἐντὸς οὐρανοῦ γεγόνασιν. 

¢ \ ΄ ~ 

p. 29316 “Opotws δὲ xat περὶ μονῆς xal χινήσεως ἕως τοῦ 
e ΄ ΄ - ~ 

15 THY ἡμίσειαν ἀπεχόντων ἡμῶν τῆς διαμέτρου. 

\ . \ ~ Qs e ~ ~ ς ΄ \ \ \ ~ Μετὰ τὴν περὶ τῆς ϑέσεως τῆς γῆς ἱστορίαν χαὶ τὰς περὶ τῆς χι- 3 
\ γήσεως αὐτῆς χαὶ μονῆς ἱστορεῖ δόξας χαὶ λέγει, ὅτι, ὅσοι μὴ ἐπὶ τοῦ 

~ > ΄ 

μέσου χεῖσϑαι λέγουσι τὴν γῆν, οὗτοι χινεῖσϑαι χύχλῳ φασὶν αὐτὴν 
, / J 

περὶ TO μέσον, ὥσπερ οἱ Πυθαγόρειοι, χαὶ οὐ μόνον τὴν τ 
5 2 PEt Z es: ¢ τ een ha NaC ~ 

20 τὴν ἀντίχϑονα [χινεῖσϑαι περὶ τὸ μέσον λέγουσιν]: ἐνίοις δὲ δοχεῖ p 
_ 

τὴν ἀντίχϑονα μίαν οὖσαν, ἀλλὰ πλείω σώματα τοιαῦτα ἐν δέχεσϑαι 10 
, \ la si ~ Vy 

φέρεσϑαι περὶ TO μέσον, ὥσπερ δὲ τὴν ἀντίχϑονα ἄδηλον ἡμῖν hey 
Υ 

ot [Πυϑαγόρειοι διὰ τὴν τῆς γῆς ἐπιπρόσϑησιν, οὕτω χαὶ ταῦτα διὰ τὴν 

WV αἰτίαν μὴ ὁρᾶσϑαι πρὸς ἡμῶν. τίνων δὲ 7 τοιαύτη δόξα, οὐχ εἶπε. 
σ 4 ,ὔ a. ΄ ’ ~ \ 

λέγει δὲ ὁ ᾿Αλέξανδρος, ὅτι δύναται τοῦτο χαὶ ὡς ΠΠυϑαγορείων τινῶν ἐπὶ 45 τῷ σι 

ταύτης γενομένων τῆς δόξης ἀχούεσὺὕαι. τεχυ ή ( ριον ὃξ ἐποιοῦντο τοῦ 3314 
gett i 2 o > 

λόγου τοῦδε τὸ τὴν σελήνην πολλάχις ἐχλείπειν χαὶ πρὸς τὸν ἥλιον: διὰ 
. \ , ¢€ \ ΄“ “Ὁ > i> Ἃ ~ yyy ΄ 

γὰρ τὸ μὴ μόνον ὑπὸ τῆς γῆς. ἀλλὰ χαὶ ὑπὸ τῶν ἄλλων τούτων σωμάτων 

τῶν περὶ τὸ μέσον χινουμένων ἀντιφράττεσϑαι πολλάχις αὐτὴν ἐχλείπειν. 5 

Ι ἀνωτέρω e παράγουσα] παράγουσαν ec 3 οὕτω AF: sic ob b: οὕτως διὰ ὁ 

4 σεβόμενον) venerabile eo quod b ὃ λέγειν Fb: λέγει A 6 Πυϑαγορείους F: 

τ 
[Πυϑαγορίους A πονηροὺς] πολλοὺς Fe 6. 1 ἐχφαίνειν F 7 ὅτι] b: ὅ A: 

6 Fe λέγει b: comp. ambig. A: λέγων Fe 8 αὐτὸ χαὶ scripsi: αὐτὸ 

AFe: om. b 9 οὕτως ¢ 11 ἐγένετο ς χέντρου F: e corr. A 12 Πλά- 

των] Tim. 40e 13 tod οὐρανοῦ F: τὸν οὐρανὸν A: caelo ὃ ὅσοι A: ὅσα Fe: 

deorum quieunque Ὁ 15 τὴν --- διαμέτρου AF ἡμῶν A: om. F 16 τῆς 

AC: om. Fe 18 φασὶν αὐτὴν] λέγουσι thy γῆν Fe 20 χινεῖσθαι --- λέγουσιν F: 

om. A: unam existentem Ὁ éviots —avttytova (21) Fb: om. A 21 ἀλλὰ Ab: 

ἀλλὰ χαὶ ς 23 οὕτως ο 25 [᾿υϑαγορείων F: Πυϑαγορίων A ἐπὶ om. ὁ 

20 γενομένων Fb: γενόμενον A 27 τὸ Ε: τῷ A πολλάκις A: saepius Ὁ: πλεο- 
νάχις Fe nat πρὸς A: quam b: ἤπερ Fe 29 πολλάχις A: saepius Ὁ: ee Fe 

; 29 : 
vo" 
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μὲ -" ᾿ ~ i? 4 ~ 5 >] eld ~ € "Ererd} δὲ τοῖς ph ἐπὶ tod μέσου λέγουσι thy γῆν, GAN ἔξω τοῦ 2la 
μέσου 7 ἑστάναι ἢ χινεῖσϑαι, ἀντέπιπτε τὸ τὰ φαινόμενα ὡς χέντρου λόγον 
> Te ~ ~ Ne) - & y -“ ΄ 2 > \ ’ ἐχούσης τῆς γῆς χαὶ ἐν τῷ μέσῳ οὔσης οὕτω συμβαίνειν: εἰ γὰρ μὴ 

~ ΄ ~ , Vv 

aA τοῦ παντὸς 71} q γὴ χέντρου λόγον Ἅ Fis τὸν οὐρανόν, 

σι οὐχ ἂν τοῖς ἀπὸ διαφύρων τόπων τ οἱ αὐτοὶ ἀστέρες ἰσουεγέϑεις 10 

ἐφαίνοντο, ὡς εἰ ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ ἐτύγχανον οἱ τηροῦντες: ἀλλὰ χαὶ τὰ 
διὰ τῆς ὄψεως ἡμῶν ἐχβαλλόμενα ἐπίπεδα, ἃ χαλοῦμεν ὁρίζοντας, διχοτο- 
μοῦντα φαίνεται πάντοτε τὴν οὐρανίαν σφαῖραν χαὶ τοὺς ἐν αὐτῇ μεγίστους 
χύχλους, ὡς ἕξ μὲν ἀεὶ τ τοῦ ζῳδιαχοῦ χύχλου ὑπὲρ γῆς ἡμῖν 15 

10 φαίνεσϑαι, ξξ δὲ ὑπὸ γὴν μένειν, ὅπερ οὐ συνέβαινεν, εἰ μέγεϑός τι αἰσϑη- é 
” 

τὸν εἶχε πρὸς τὸν οὐρανὸν ἢ γῇ ἣ μὴ ἐν τῷ μέσῳ Fv° ταύτας οὖν xal 

τὰς τοιαύτας ἐνστάσεις ὡς ἀπ᾿ ἐχείνων λύων ὁ ᾿Αριστοτέλης δύνασϑαί 
φησι τὰ Ὡραινόμενα σώζεσϑαι καὶ χατὰ τὴν τοιαύτην δόξαν ὡς χαὶ κατὰ 20 

τοὺς ἐν μέσῳ λέγοντας εἶναι τὴν γῆν. οὐδὲ γὰρ οἱ ἐν μέσῳ λέγοντες 

χέντρον αὐτὴν τοῦ παντὸς λέγουσιν: οὐ γὰρ ἀμερής ἐστιν, ὥσπερ τὸ _— or 

xévtpov, τοσοῦτον ἔχουσα μέγεϑος: ἀλλὰ χαὶ χατὰ τούτους τὸ τοῦ παντὸς 

Φ χέντρον οὐχὶ ἢ γῇ ὅλη ἐστίν, ἀλλὰ τὸ τῆς γῆς χέντρον. οὕτῳ δὲ ἔσται 38 
~ ~ ΄ ye) eet σ ἘΦ ῸΣ i ΕΣΞ τ ΄ \ es ~ 

, τῆς Ἰῆς ἐπιφάνεια, ἀφ᾽ ἧς αἵ te τηρήσεις γίνονται χαὶ τὰ ἐπίπεδα τῶν 
δριζόντων ἐχβάλλεται, τὸ ἡμισφαίριον ὅλον τῆς γῆς ἀπέχουσα ἀπὸ τοῦ 

c > 
γῇ 

90 χέντρου τοῦ παντός. εἰ οὖν τὸ ἡμισφαίριον ἡμῖν eee oe τοῦ χέντρου 
- > ~ ~ ~ b>) 

τοῖς ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τῆς γῆς οἰχοῦσιν οὐδεμία γίνεται παραλλαγὴ πρὸς 30 
¢ > > 2! ἕω ~ > a 

τὰ φαινόμενα, ὡς εἰ χαὶ ἐπ᾿ αὐτοῦ τοῦ χέντρου ἦμεν, χἂν ὅλην τὴν σφαῖ- 
> c ~ ie ~ 

pay ἀπέχειν τις ὑπόϑηται τοῦ χέντρου τὴν γῆν, ὡς οἱ ἐχτὸς τοῦ χέντρου 
λέγοντες αὐτὴν εἶναι, οὐδὲν χωλύει σώζεσθαι τὰ φαινόμενα. εἰ μὲν γὰρ 

τῷ σι 

- - ~ > ~ ε - 5) ~ 2 
ἐν τῷ μέσῳ τῆς γῆς οὔσης ἐν τῷ χέντρῳ ἡμεῖς ὠχοῦμεν, ἣν ἂν πολλὴ 80 

παραλλαγὴ πρὸς τοὺς λέγοντας is TOD μέσου THY γῆν εἶναι, εἰ δὲ χαὶ ἐν 

τῷ μέσῳ τῆς γῆς Ὑποτ ΠΥ: οὐχ ἐν τῷ χέντρῳ οἰχοῦμεν, ἀλλ᾽ ἐν τῇ 

ἐπιφανείᾳ, οὐ πολλὴν ἕξει παραλλαγὴν ἢ τῆς γῆς ἐπιφάνεια, χἂν ἐν τῷ 

μέσῳ ἣ γῆ χεῖται xdv ἔξω τοῦ μέσου. χαὶ γὰρ τῆς ἐχτὸς χαὶ τῆς ἐν τῷ 40 

80 μέσῳ χειμένης γῆς αἱ πρὸς ἀλλήλας νεύουσαι ἐπιφάνειαι ἐν τῷ αὐτῷ 
σχεδὸν εἶναι τόπῳ δύνανται. 

\e 

\ 1 ἐπειδὴ δὲ Ab: ἐπειδὴ CF: ἐπεὶ δὲ ¢ 2 ἀντέπιπτε τὸ] mut. in ἀντεπίπτετο A: ἀντέ- 

πιπτε CF: ἀνέπιπτε ὁ 3 οὕτω] οὕτως ς συμβαίνειν CFb: συμβαίνει Ac 

4 μέσον c: comp. F 6 ἐφαίνοντο C: corr. ex épatvwyto A: corr. ex ἐφαίνετο F 

8 φαίνεται πάντοτε Ab: πάντοτε φαίνεται C: πάντοτε φαίνονται Fe 10 ὅπερ---εἰ CFb: 

om. A et CF: dv et Ke 1: ἢ ΘΕ»: εἰ A 14 οὐδὲ CF: οὐ Ab 

11 ἀλλὰ Fb: ἀλλὰ xat AC οὕτω] οὕτως ὁ 19. ὅλον --- ἡμισφαίριον (20) ΟΕ: 

om. A ἀπέχουσα F: évanéyousa C 20 tov (pr.) C: om. F ἀπέχουσι CFb: 

ἀπέχουσα A 21 οἰχοῦσιν CFb: ἥχουσιν A 22 ἐπ᾿ Fb: ὑπ᾿ AC 23 τὴν γῆν 
ACb: τῆς γῆς Fe 24 σώζεσϑαι Fb: αὔξεσϑαι A: om. C 25 τῷ (alt.) CE: 

om. A wxodpev Ε΄: οἰχοῦμεν ACh 27 τῷ (pr.) CF: om. A οἰχοῦμεν CF: 

corr. ex οἰχῶμεν A 29 μέσῳ Ab: μέσῳ τοῦ παντὸς CFe χεῖται CF: χέχλιται 

Ab ἔξω] ἐχτὸς C Ὁ] τόπῳ δύνανται A: δύνανται τόπῳ Ebe 
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᾿ Ρ ” ἣν ὯΝ 2 \ ms 1B me 2 ‘ ~ δι ~ © 

p. 29330 "Evrot δὲ χαὶ χειμένην ἐπὶ τοῦ xévtpov ἕως τοῦ | 23la 
σ > ~ mW ΄ ᾿ 

ὥσπερ ἐν τῷ Τιμαίῷῴ γέγραπται. 9510 

v, ~ ‘ ~ ‘ 

Kindy περὶ τῶν λεγόντων ἔξω τοῦ χέντρου χειμένην τὴν γῆν περὶ 
σ Vv \ ~ 

TO χέντρον χινεῖσϑαι ἐπάγει, ὅτι ἔνιοι καὶ χειμένην αὐτὴν ἐπὶ τοῦ ὃ 

χέντρου λέγουσιν ἴλλεσϑαι xat χινεῖσϑαι, wo περ ἐν τῷ [᾿λάτωνος σι 

Ete Wt or oe , ὯΝ a 
Τιμαίῳ γέγραπται. ἀλλ᾽ ἣ μὲν ἐν Τιμαίῳ ῥῇσις τοῦ [Πλάτωνης οὕτως ih t ὶ tba > 4 > 

, v ce 3 ΄ \ 

ἔχει" “᾿ γῆν δὲ τροφὸν τ μον: ἰλλομένην O& περὶ τὸν διὰ παντὸς τετα- 

μένον πόλον φύλαχα χαὶ δημιουργὸν νυχτός τε χαὶ ἡμέρας ἐμηχανήσατο 10 

πρώτην χαὶ πρεσβυτάτην ϑεῶν, ὅσοι ἐντὸς οὐρανοῦ γεγόνασιν. διὰ 

10 παντὸς 6& τεταμένον πόλον τὸν ἄξονα λέγει νῦν: τρίχ γὰρ τοῦ πόλου ση- 

vawousva παρὰ [ἰλάτωνι: χαὶ γὰρ τὸν οὐρανὸν ἐν Φαίδωνι πόλον χαλεῖ 

χαὶ τὰ πέρατα τοῦ ἄξονος, περὶ ἃ πολεύει ὁ οὐρανός, ἐν τῷ Τιμαίῳ χαὶ 1 

νῦν τὸν ἄξονα. τὸ δὲ ἰλλομένην, εἴτε διὰ τοῦ ἰῶτα γράφοιτο, τὸ δεδεσμη- 
΄ ΟΝ - \ \ coy SVAY EY. ΄ ΄ 

μένην δηλοῖ, χαὶ οὕτως χαὶ ὃ ᾿Απολλώνιος ὃ ποιητὴς 

15 “δεσμοῖς ἰλλόμενον μεγάλων ἀπεσείσατο νώτων 
χαὶ “Ὅμηρος 

“ἰλλάσιν οὐκ ἐϑέλοντα βίῃ δήσαντες ἄγουσιν", 20 

εἴτε διὰ τῆς εἰ διφϑόγγου γράφοιτο. xal οὕτως εἰργομένην δηλοῖ. ὡς χαὶ 
> , > ΄ \ o 5 

Αἰσχύλος ἐν Βασσάραις: xat ὅτι τὸ ἰλλομένην οὕτως ὑπὸ τοῦ []λάτωνος 
~ > > ςς 4 v ~ ~ Vs /> \ μον 

50 εἴρηται, δηλοῖ τὰ ἐν Φαίδωνι περὶ τῆς ime enue εν οἷς φησιν Ἔστι τὴ 
ροπὸν γὰρ πρᾶγμα ὁμοίου τινὸς ἐν μέσῳ τεϑὲν οὐχ ἕξει μᾶλλον οὐδὲ ἧττον 30 

οὐδαμόσε χλιϑῆναι. δηλοῖ δὲ χαὶ τὸ Mice ῥητόν, ὅπερ ὁ ITheitwy ἐν 

τούτοις παρέξεσεν, οὕτως ἔχον “7a δὲ ἐν μέσῳ ἱδρυμένα ἑστία ϑεῶν ὅρος 

τ᾿ ὄρφνας χαὶ αὐγᾶς γίνεται δύσιάς τε χαὶ ἀντολὰς γεννῶσα κατὰ ἀποτομὰς 

25 τῶν ὁριζόντων: πρεσβίστα δὲ ἐντὶ τῶν ἐντὸς ὠρανῶ σωμάτων. εἶτα 30 

ὀλίγα εἰπὼν περὶ τῶν ἄλλων στοιχείων ἐπάγει “ὥστε ῥίζα πάντων χαὶ 
\ 

ἄσις τῶν ἄλλων & γᾶ ual ἐρήρεισται ἐπὶ τᾶς Fans omic Αι | ΠῚ 

5 ἴλλεσϑαι] t- e corr. A, mg. εἰ: εἱλεῖσϑαι Fe 6 ἡ] ἣ Fe ἐν] ἐν τῷ Fe 

Τιμαίῳ] 40 b ῥῆσις] γέγραπται ῥῆσις Fe 7 τροφὸν Ab: τροφὸν μὲν Fe 

7. ὃ τεταμένον Fb: τεταγμένον A πόλον τεταμένον ὁ J τῶν ϑεῶν F 

10 τεταμένον F: τεταγμένον Ab 11 Φαίδωνι) locum non invenio 12 Τιμαίῳ] 

locum non invenio 13 ἰῶτα Fb: & A 13. 14 δεδεμένη Εἰ: δεδεμένην ec 

14 ᾿Απολλώνιος] Argon. 1 129 16 “Ὅμηρος] Il. N 572 17 δήσαντες Fb: δήσαν- 
ται A 18 δηλοῖ Fb: δηλῶν A 19 Αἰσχύλος] fr. 24 Nauck Fr. Tr.? 10 
ἰλλομένην A: εἰλομένην F: ἰλλόμενον ς 20 δηλοῖ Fb: δηλῶν A Φαίδωνι] 

109 ἃ φησιν Fb: φασιν A 21 πρᾶγμ᾽ ἐς οὐδ᾽ ¢ 22 χλιϑῆναι)] libri 

Platonis: zat ϑεῖναι A: κινηϑῆναι Fbe τὸ] τὸ tov Fe ῥηϑέν c 23 παρέ 

F: παρέξουσιν A: retraxit Ὁ ἔχον F: corr. ex ἔχων A γὰ δὲ] χτλ. 

Locr. 91 ἃ ya Fb: τὰ A os Ὁ 23. 24 ὅρος τ᾽ ὄρφνας F: ὁροστορ- 

φὰς A 24 αὐγᾶς scripsi: ἄγος A: ἀοῦς Fe: luminis Ὁ ἀνατολὰς Fe KAT ὁ 

25 πρεσβίστα δὲ] πρεσβίστα 6° ο: πρέσβ᾽ τάδε A: πρέσβυστα F ἐντὸς Fb: ἐν A 

26 ἐπάγει) Tim. Locr. 97 6 27 τὰ y@ Fb: aya A χαὶ AFb: om. ς ἐρήρεισ- 

ται c: εἴρηται A: ἤρεισται F τὰς αὐτὰς ῥοπάς ΑΕῸ 
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Ὁ δὲ ᾿Αλέξανδρος “τοῦ ᾿Αριστοτέλους᾽᾿ φησὶν “οὕτω λέγοντος εἰρῇσϑαι 331» 
ἐν Τιμαίῳ καὶ τῆς λέξεως αὐτῆς τῆς ἰλλομένης σημαινούσης τὸ βιάζεσϑαι 35 
ὡς οὐχ οὕτως εἰρημένου πρὸς ἰδίας ὑποϑέσεις τὰ λεγόμενα μεταφερόντων 

he \ \ \ / 5.9 ΄ ce > Δ ‘ 4 SY ea le 
t* χαι γαρ τὸ στρεφομέενην ς φησιν, εἰς ὁ μεταλαμβάνουσι TO ἰλλομένην, 

> 

dhhayod”, φησίν, “ὃ ΠΙλάτων 
Ἐξ SA ἄλλως λέγει᾽᾽, ὑπὸ τοῦ ἐν Φαίδωνι δηλονότι νυττόμενος, “οὐδὲν τοῦτο. φησί. 40 1 i ’ lee 

ce 

@- 

5 \ ΄ , 3 L4 >) Ὁ 

αὐτο χινησεως εστι σημαντιχὴν. ει ὁ 

, 

οτ 

πρὸς τὸν λόγον: 6 γὰρ ᾿Αριστοτέλης τὸ ἐν Τιμαίῳ εὐϑύνει, εἴτε ΓΕ 
¥ Ne Re! 99 μενος αὐτῷ [Ἰλάτων οὕτω λέγει εἴτε χαὶ ὡς Τιμαίου δόξαν᾽". 

Ταῦτα τοῦ ᾿Αλεξάνδρου λέγοντος, ἵνα ἀπὸ τοῦ τελευταίου τῶν ρηϑέν- 
10 τῶν ἄρξωμαι, ὅτι 6 Τίμαιος ἱδρῦσϑαι τὴν γῆν ἐν τῷ μέσῳ λέγει χαὶ βε- 

βηχέναι χαὶ ἐρηρεῖσϑαι, Sa χ τῶν προς τούτον αὐτοῦ ῥημάτων. 3339. 
τῆς δὲ λέξεως δηλούσης μὲν ὡς ἐπίπαν τὸ δεδεμένην. ὡς αἱ παρατεϑεῖσαι 

\ \ ΄ χρήσεις ἐσήμαινον, δηλούσης ‘ts χαὶ τὸ συστρεφομέν ὅταν διὰ τῆς εἰ he 
Nea, ~ ~ \ yb) Ke ~ ΄ v SNe διφϑόγγου γραφῇ, πρῶτον μὲν δι᾽ ἑνὸς τοῦ A ΤΩ ἃ: ἔπειτα χαὶ ἐπὶ ὅ 

15 τῶν χυχλιχῶν σχημάτων λέγεται τὸ Ὅτ; “OY σχίνητα ἢ πρὸς 
δὲ τούτοις, xdv ἑχάτερον ἣ λέξις σημαίνῃ καὶ τὸ δεδεμένη χαὶ τὸ χινου- 

-Ὁ- Ya ~ ΄ > Nes { \ 4 - 1 le al , . πῶς ἔδει τοῦ []λάτωνος ποῦεχΞ ὑπ αν τὸν λόγον τοῦ τὰ Τιμαίου 
παραξέοντος οὕτως ἔχοντα, τοῦ τὴν ἠρεμίαν ἀποδείξαντος τῆς γῆς; ἂρα ὡς 10 
δεὸς ΕΙΣ γὴν un Os eels τα ὩΣ ἀλλ᾽ ᾿Αριστοτέλους, φησίν, οὕτω 
ε πεῖν" τῷ γὰρ ὄντι οὔτε τὴν τῆς λέξεως 
ea εἰχὸς ἣν πα ἢ αὐτὸν ts te tov τοῦ [lActwvoc νοῦν. μήποτε 

> 5 y ΄ ΜΠ Oo - laa \ Ni aye οὖν sic πάντα ἀποβλέψαντας χαλῶς ἔχει λέγειν, ἢ ὅτι τῆς λέξεως χαὶ τὸ 15 
συστρεφομένην δηλουσης εἰς τοῦτο μετέλαβεν αὐτὴν ὃ ᾿Αριστοτέλης, ὥσπερ 
εἴωϑε χαὶ τὸ φαινόμενον τῶν λόγων ον σπουδαζειν διὰ τοὺς ἐπιπο- 

2. 25 λαιότερον ἐχδεχομένους, ὡς ἂν εἰ ἔλεγε μετὰ τοὺς περὶ τὸ μέσον χινεῖσϑαι 
ταύτην λέγοντας: εἴ τις νομίζοι τὸν Tiler ἐν τῷ μέσῳ Neyo αὐτὴν 20 
χινεῖσϑαι τὸ ἰλλομένην ὡς χινουμένην ἐχδεχόμενος, dua μὲν ἔσται τις χαὶ 
ἄλλη ὑπόϑεσις τῶν χινεῖσϑαι λεγόντων τὴν γῆν: ἢ γὰρ περὶ τὸ μέσον ἢ 
@s 

~ ΄ c ΄ ΄ - AY Nee \ ~ , ν τῷ μέσῳ ὑποτεϑησεται χινουμένη: ἅμα δὲ χαὶ 6 τὰ τοῦ []λάτωνος 
- > = ε Cy: \ 

evos ἐλεγχϑήσεται. 7% οὖν τοῦτο ῥητέον ἢ ὅτι τὸ χαὶ χι- 96 
yeradan τῷ ny cee ὕστερον ὑπό τινος προσετέϑη, ὃ δὲ ᾿Δριστοτέλης 
προϑέμενος ἐν ἀρχῇ ζητεῖν περὶ τῆς γῆς, πότερον τῶν ἠρεμούντων ἐστὶν 

1 οὕτως ὁ 2 ἐν] ἐν τῷ Fe ἰλλομένης τὸ στρεφομένης Fe ὃ εἰρημένον Fe 
4 συστρεφομένην F 6 ἐν] ἐν τῷ Fe οὐδὲν Eb: οὐδὲ A 7 ἐν) ἐν τῷ Fe 
ὃ οὕτως c 11 ἐρηρεῖσϑαι F: ἐρειρῆσϑαι A αὐτῷ F 13 ῥήσεις ὁ et Fb: 
om. A 14 γραφῇ A: γράφηται Fe 14. 15 ἐπὶ τῶν χυχλιχῶν Fb: τῶν ἐπι- 
χυχλίων A 10 δεδεμένη AF: δεδεμένην c 10. 11 χινουμένη AF: χινουμένην ς 
17 τοῦ τὰ A: τοῦ F: τὰ τοῦ ο: verba b 18 παραξέοντος Α: παραξέοντα Fbe 
ἠρεμίαν AF: ἵδρυσιν Κις 19 σημαίνοντος A: σημαίνοντα Fhe ἀλλὰ F 
᾿Αριστοτέλους b: comp. F: ᾿Αριστοτέλης A οὕτως ς 21 τοῦ om. Fe 23 μετέ- 
βαλεν c αὐτὴν F: αὐτὸν A 24 τῶν λόγων Fb: τὸν λόγον A 24, 25 ἐπιπο- 
λαιότερον Fb: ἐπιπαλαιότερον A 25 ἂν scripsi: οὖν AFbe 26 ταύτην Ab: τὴν 
γῆν Fe 30. 31 καὶ χινεῖσϑαι Ὁ: χεχινῆσϑαι A; χινεῖσϑαι Fe 31 τῷ] corr, 
ex τὸ F: τὸ A 
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” ~ ΄ ἣν oe ΄ Fs AS eS τα 7, 2. ‘ \. onc TPO RCE REVO, et ἱστορήσας τοὺς χινεῖσϑαι λέγοντας αὐτὴν περὶ τὸ 33.328 
~ / ~ 5 ~ ~ ‘ 

υέσον ἐπ hte: Ἵ χαὶ τοῦ δεδέσϑαι χαὶ τοῦ ἠρεμεῖν ἐν τῷ μέσῳ μαρτυρίαν 80 

ἀπὸ τοῦ Πλάτωνος Τιμαίου: uh προσχειμένου γὰρ τοῦ χαὶ χινεῖσϑαι 
> / ~ > 

Ὅν χαὶ οὕτως ἐχδέχεσϑαι τὸν λόγον. ὅτι γὰρ τῶν ἀντιχειμένων 

ὃ ἐποιήσατο τὴν ἱστορίαν χαὶ οὐ μόνον τοῦ χινεῖσϑαι. ἀλλὰ χαὶ τοῦ μένειν oT ? 

δηλοῖ χαὶ τὰ περὶ τοῦ σχήματος ἘΠ ὅτι παραπλησίως τοῖς ἐπὶ 
“ \ \ ΄ \ / ¢ ow 

τῆς χινήσεως χαὶ τῆς υονῆς καὶ τὸ σγῆμα ol μὲν σφαιροειδές, Of δὲ τυμ- δῦ 

πανοιδὲς λέγουσιν. 
Pa ml ~ , ar "ν᾿ Ἁ ~ \ / / \ at > 

Ev τῷ χέντρῳ δὲ οὖσαν τὴν γῆν χαὶ χύχλῳ χινουμένην, τὸν δὲ οὐ- 
\ Ὑ ~ ΟἿΣ εἰ δ δ Ca ΝΣ: Ld Qs = / ΖΕ " \ 

10 ρανὸν ἠρεμεῖν ᾿Ηραχλείδης ὃ Llovttxds ὑποθέμενος σώζειν ᾧετο τὰ φαι- 
| ‘ / ‘ Ἵ t 

γόμενα. 

p. 293032 Παραπλησίως δὲ χαὶ περὶ τοῦ σχήματος ἀμφισβητεῖται. 40 

Καὶ περὶ τοῦ σχήματος διάφορον εἶναι τὴν ἱστορίαν φησὶ τῶν μὲν 

σφαιροειδῇ λεγόντων τὴν Ἰῆν, τῶν δὲ πλατεῖαν | χαὶ τυμπανοειδῆ. of 2920 

15 δὲ τυμπανοειδῇ λέγοντες, φησί, TEXUTOLOY τούτου ποιοῦνται, ὅτι δύνων χαὶ 

νατέλλων ὃ ἥλιος εὐϑεῖαν ἔχων apne ται thy διορίζουσαν τό τε φαινό- 

μενον αὐτοῦ χαὶ τὸ ἀφανές: χαίτοι, εἰ σ σφαιροειδὴς ἣν, φασίν, % γῆ ἐπι- 5 

προσϑοῦσα τῷ ἡλίῳ, ἢ ἀποτομὴ wyvoetdys ἢ ἀμφίχυρτος ἐγίνετο, ὡς ἐπὶ 

τῶν ἐχλείψεων ὁρᾶται τῶν ἡλιαχῶν χαὶ σεληνιαχῶν, ἐπὶ μὲν τῶν ἡλιαχῶν 

ἧς σελήνης ἀντιφραττούσης, ἐπὶ δὲ τῶν σεληνιαχῶν τοῦ χώνου τῆς σχιᾶς. 

νῦν δέ, φασίν, ἐν τῷ ἐπιπέδῳ τοῦ τυυπανοξιδοῦς σχήματος ὄντες εὐϑείας 10 

τὰς ἀποτομὰς ὁρῶμεν: ἐὰν yap ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ τῷ ὄμματι χύχλου 

περιφέρεια τεϑῇ, εὐϑεῖα φανήσεται, ὡς ἐν τοῖς ὀπτιχοῖς δέδειχται. πρὸς 
δὴ τοὺς ταῦτα λέγοντας ὁ ᾿Αριστοτέλης φησίν, ὅτι οὐ προσλογίζονται τό τε 

95 ἀπόστημα τοῦ ἡλίου πολὺ ὃν πρὸς τὴν γὴν καὶ τὸ τοῦ ἡλιαχοῦ σώματος 15 

υξγεῦος βιχρύτατον φαινόμενον ὡς πρὸς τὸ ἀπόστημα, χαὶ ὅτι οἱ ἐν τοῖς 
υἱϊχροῖς φαινομένοις σώμασι χύχλοι ἀπὸ πλείονος διαστήματος εὐϑεῖαι φαί- 
νονται: χαὶ γὰρ at σφαιριχαὶ ἐπιφάνειαι πόρρωϑεν ἐπίπεδοι δοχοῦσιν, ὡς 

ἢ τοῦ ἡλίου χαὶ τῆς σελήνης. GAR εἰ τὸ ἀπόστημα xal 7% φαινομένη 20 

80 σμιχρότης τοῦ μεγέϑους αἰτία tod εὐϑεῖαν τὴν ἀποτουὴν φαίνεσϑαι, διὰ τί 

py τοῦτο συμβαίνει χαὶ ἐπὶ τῶν προ τῶν ἡλιαχῶν χαὶ σεληνιαχῶν: 

χαὶ γὰρ τὸ ἀπόστημα τὸ αὐτὸ χαὶ τὰ φαινόμενα μεγέϑη. τάχα οὖν ῥη- 
΄ ὦ. 

2 τοῦ (alt.) F: om. A Ὁ προσχειμένου Εἰ: προχειμένου A χαὶ χινεῖσϑαι] 

χαὶ 
χεχινῆσϑαι Εἰ: χινεῖσϑαι ὁ 5 tov (pr.) Fb: τὸ A τοῦ (alt.) Fb: τὸ A 6 δηλοῖ 

Fb: δηλῶν A 10 ἠρεμοῦντα ¢ 10. 11 τὰ φαινόμενα F: thy φαινομένην A: 

om. b 12 Lemma ad p. 294411 continuat F 16 τὴν] καὶ τὴν Fe 17 φασίν 

b: comp. suprascr. F: φησίν A 18 ἐγένετο Fe 19 τῶν (pr.) F: to A 

21 σχήματος F: tod σχήματος A 22 τῷ ὄμματι scripsi: τὰ ὄμματα τοῦ A: τῷ ὄμματι 

τοῦ F: τῷ ὄμματι ἡ τοῦ c 23 ὀπτιχοῖς) cf. Eucl. opt. 23 24 προλογίζονται Εἰ: 

συλλογίζονται c 25 πρὸς τὴν γῆν πολὺ ὃν Fe 21 φαινομένοις AF: φαινόμενοι Ch 

28 yap A: γὰρ καὶ Fe 



. 
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τέον, ὅτι, εἰ μὲν ἔξω τῆς γῆς ὄντες ἑωρῶμεν τὸν ἥλιον μεριχῶς ἐπιπροσ- 232b 
ϑούμενον ὑπὸ τῆς γῆς, πάντως ἂν περιφερεῖς ἡμῖν ἐφαίνοντο αἵ ἀποτομαί, 26 
σ a \ ς ΄- ΄ vd 2 ~ Cc ae >] rel id A = es) ee 

ὥσπερ χαὶ αἱ τοῦ ἡλίου ἐν ταῖς ἡλιαχαῖς ἐχλείψεσιν ὑπὸ τῆς σελήνης 

ἐπιπροσϑουμένου ἣ τῆς σελήνης ὑπὸ τοῦ χώνου τῆς σχιᾶς" νῦν δέ, ἐπειδὴ 
c 

δρῶμεν tov ἥλιον ἀνατέλλοντα χαὶ δύνοντα διὰ τοῦ ὁρίζον- 30 
\ tos, ὁρίζων δέ ἐστι τὸ διὰ τῆς Ἢ πιφανείας τῆς γῆς χαὶ τῆς ὄψεως ἡμῶν 

> NOG > ΄ > , ~ \ ΄ ¢ τ ἐχβαλλόμενον ἐπίπεδον, συμβαίνει τὴν ἡλιαχὴν σφαῖραν χατὰ χύχλον ὑπὸ 
τοῦ δρίζοντος Ee Vary ὃ δὲ χύχλος ἐν τῷ αὐτῷ τ ὧν τῷ 

ἡμετέρῳ ὄμματι εὐϑεῖα φαίνεται. ὃ δὲ ᾿Λριστοτέλης διαοβαλὼν τὸ ἀπὸ τοῦ 80 

10 ἡλίου τεχμήριον ὡς οὐχ ἱκανὸν πρὸς τὸ νομίζειν uy εἶναι χυχλοτερῇ τὴν 
γῆν λέγει, ὅτι χαὶ ἄλλην αἰτίαν προστιϑέασι τοῦ τυμπανοειδῆ τὴν γῆν 

~ 

εἶναι ἀναγχαῖον λέγοντες τὸ σχῆμα τοῦτο ἔχειν αὐτὴν Gta τὴν 
So 

τ “-.» ΡΝ δ) pS arn nee «2 ἠρεμίαν" διὰ τῇ τοῦτο ἠρεμεῖν αὐτήν: χαὶ γὰρ τὸ μὲν σφαιριχὸν σχῆμα 40 

εὐχίνητόν ἐστι, τὸ δὲ τυμπανοειδὲς πρὸς μονὴν ἐπιτήδειον ὅλῳ τῷ ἐπι- 

15 πέδῳ βαῖνον ἐπὶ τοῦ ὑποχειμιένου ἢ χαὶ ἐπιπωμαάζον, ὥς φασι, τὸν χάτω- 
‘ 

a. Vev ἀέρα: εἰπὼν δὲ udviwov εἶναι τὴν γῆν διὰ τὸ τυυπανοειδὲς σχῆμα 
7 ΄ ~ s 

ἤγαγεν, ὅτι πολλοὶ τυγχάνουσιν εἰρημένοι τρόποι τῆς χατὰ τὴν γῆν δια- ων τῇ 
Pan 

Ore = Nt \ \ ifn ey, NNN \ \ > 5 9295 θέσεως, ὧν τινὲς μὲν πρὸς χίνησιν αὐτήν, τινὲς OF πρὸς | μονὴν ἐπιτη- 233a 
δείαν εἶναι λέγουσιν, ὥσπερ ὃ νῦν εἰρημένος πρὸς μονήν. 

20 0. 29411 Τὸ μὲν οὖν ἀπορῆσαι πᾶσιν ἀναγχαῖον ἐπελϑεῖν ἕως 5 
τοῦ ϑαυμάσειεν ἄν τις. 

“Ἰστορήσας πρότερον τάς τε περὶ τῆς ϑέσεως τῆς γῆς χαὶ τῆς χινή- 

σεως ual τοῦ σχήματος αὐτῆς δόξας χαὶ πρὸς ὀλίγα ἀντειπών, τῶν δὲ 10 

πολλῶν ὡς ἀπεμφαινόντων χαταφρονήσας μετάγει τὸν λόγον λοιπὸν ἐπὶ 

25 τοὺς μένειν μὲν τὴν γὴν λέγοντας, τὴν δὲ αἰτίαν τῆς μονῆς οὐ χαλῶς 
5 ae al’ ~ ~ a Ἁ Vv 

αἀποδιδόντας. χαὶ aie υνημονεύει τῶν μένειν λεγόντων διὰ τὸ ἄπειρον 
5 τ ᾿ ~ o> τς 

αὐτὴν εἶναι, ὥσπερ ae ὃ Κολοφώνιος, δεύτερον δὲ τῶν ἐφ᾽ ὕδατος 15 
5 / aA ~ 5 / 4 

ὀχουμένην μένειν, ὡς Θαλῆς ὃ Μιλήσιος, τρίτον δὲ τῶν λεγόντων μένειν 
5 5 ec ΄ > ΄ - 

αὐτὴν ἀνεχομένην τῷ τοῦ ὑποχειμένου ἀέρος, ὃν ἐπιπωματίζει πλατεῖα 

90 οὖσα χαὶ τυμπανοειδὴς ἢ γῇ ual οὐ συγχωρεῖ ἀναχωρεῖν: οὕτω δὲ ᾿Αναξι- 
f ὮΝ / \ ιν. laa , \ i, >) , >\ ~ 

μένης χαὶ ᾿Αναξαγόρας καὶ Δημόχριτος ἐδόχουν λέγειν: τέταρτον ὃὲ τῶν 20 
τῇ. J / , ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

περὶ ᾿μπεδοχλέα thy poy τοῦ οὐρανοῦ τῆς μονῆς τῆς γῆς αἰτιωμένων, 

χαὶ πέμπτον τῶν τὴν ὁμοιότητα χαὶ τὴν ἰσορροπίαν αἰτίαν τῆς μονῆς λε- 
‘ 

5 αὐτῇ A: αὐτῇ tH γῇ F: eadem terra Ὁ 7 τὴν ἡλιακὴν] τοῦ ἡλίου τὴν K*e 

8 χύχλος οὗτος Fe 11. 12 εἶναι τὴν γῆν © 14 εὐκίνητόν Cb: ἀειχίνητόν AF 

15 χαὶ AC: om. Fb ἐπιπωμάζον AK: ἐπιπωματίζον c 18.19 ἐπιτήδειον Fe 22 τε 

om. Fe 23 σχήματος Fb: σώματος A πρὸς Fb: om. A ἀντειπών Eb: ἂν 

εἰπών A 24 λοιπὸν τὸν λόγον Fe 28 μένειν (pr.) Fb: om. A 29 aveyo- 

μένην ---ὑποχειμένου F: ὑπὸ tod ὑποχειμένου A: a supposito retentam b; fort. ὑπὸ τοῦ ὑπο- 

χειμένου ἀνεχομένην 90 οὕτως ς dl δὲ A: om, Fbe 32 τὴν] τῶν 
τὴν Fe 
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yovtwy, ὡς ᾿Αναξίμανδρος χαὶ ΠΠλάτων. πρῶτον δὲ συνίστησι thy ἐπὶ τ 2338 
Ἁ ~ ~ ~ 5 7 , ~ ~ 5 

μονῇ τῆς γῆς ἀπορίαν, ὅτι dvayxatov τὸ πᾶσιν ἐπελϑεῖν anopy a Ξ τῷ Φ 

τὸ πῶς μένει ἣ γῇ τάχα γὰρ ἀλυποτέρας, τουτέστιν ἀργοτέρας, ee 
Ρ 5 ~ \ , ~ ~ 

νοίας ἐστὶ τὸ μὴ Davudlerv, πῶς μιχρὸν μὲν μόριον τῆς γῆς. 

᾿ 
\ ἐὰν μετεωρισϑὲν ἀφεϑῇ, φέρεται χάτω χαὶ μένειν οὐχ ethél 

‘\ 

ἢ. 
σι 

χαὶ τὸ μεῖζον ἀεὶ ϑᾶττον φέρεται, πᾶσαν GE τὴν γῆν εἴ τις μετεω- 
> ῳ 5 ΄ ΄ e 3: Ὁ y 

ρίσας ἀφῇ, οὐχ ἂν φέροιτο xdtw: τεχμήριον γὰρ ἱχανὸν τηῦ μὴ ἂν 80 
~ > ~ \ ~ ΄ ~ v 

ἐνεχϑηναι αἀφεϑεῖσαν τὸ χαὶ νῦν μετέωρον οὖσαν Petey τοσοῦτον ἔχουσαν 
- 

βάρος. χαὶ τοῦτο δὲ ἄξιον ἀπορίας περὶ τοῦ αὐτοῦ φησι. πῶς ἄνωϑεν 
~ ν ~ ~ 5 (7 5 

10 χαταφερομένων υορίων τῆς ἡῆς, εἴ τις πρὸ τοῦ πεσεῖν αὐτὰ ὑποσπῴη ἀεὶ 

τὴν ὑποχειμένην γῆν. μένει φερύμενα, ἕως ay ἀντερείσῃ τι αὐτοῖς, ἢ δὲ 35 

ὅλη γῇ μηδενὸς χάτω ἀντερείδοντος οὐ φέρεται, ἀλλ᾽ ἠρεμεῖ. - διὰ ταῦτα 
, > ~ ~ ~ > , 5 , 

wiv γάρ, φησί, τὸ ἀπορεῖν περὶ τῆς γῆς ἐγένετο φιλοσόφημα πᾶσι" 
\ \ ΄ 

αἰτίας τῶν ὄντων ζητεῖν: τὸ δὲ περὶ ee a ° 
/ \ Ψ 5S 

φιλόσοφον re OYTWS ἐστ το Ξ 
\ \ ~ b) / ΕῚ - " »» 

15 τὰς περὶ τούτου λύσεις UN μᾶλλον ἀτόπους εἶναι δοχεῖν φυλάξα- 40 
, \ ΄ 5) 

σϑαι τῆς ἀπορίας tavudoereyv ἄν τις" δοχεῖν γὰρ λύειν τὴν ἐν τούτοις 

ἀπορίαν βουληϑέντες πλείονος ἀπορίας ἀξίοις προσχρῶνται. 

Οὕτω μὲν οὖν ὃ ᾿Αλέξανδρος ἐξηγήσατο τὴν λέξιν οὕτω γράψας: τὸ 

ς τούτου λύσεις μὴ μᾶλλον ἀτόπους εἶναι δοχεῖν χαὶ 

20 ὡς ἐλλειπούσης τὸ πλῆρες, ὡς εἴρηται, ἀποδούς. μήποτε δέ, xdv οὕτως 
> ‘ iz ΄ “ oe 

ἔχῃ ἣ λέξις, συντόμως, οὐ μέντοι ἐλλιπῶς | ἀπήγγελται: εἰπὼν γάρ, ὅτι 233d 
\ 5 Ὁ > / 4 ‘ 

τὸ μὲν ἀπορεῖν εἰχότως ἐγένετο φιλοσόφημα πᾶσιν, ἐπάγει τὸ δὲ περὶ 

τὰς τούτου λύσεις μἢ μᾶλλον ἀτόπους εἶναι δοχεῖν τῆς ἀπορίας 

τοὺς οὕτω λύοντας δηλονότι ϑαυμάσειεν ἄν τις ὥστε τὸ ἀτόπους μὴ 
‘ 5 5 ~ 

25 πρὸς τὰς λύσεις ἀχούειν, ἀλλὰ πρὸς τοὺς Adovtas. ἐγὼ μέντοι πολλὰ τῶν 5 Ε i | ‘ 
΄ > -“ yv ᾿Ν \ \ ΄ + 

ἀντιηράφων ηὗρον οὕτως ἔχοντα’ τὸ δὲ τὰς περὶ τούτων λύσεις μὴ 

υᾶλλον ἀτόπους εἶναι δοχεῖν: χαί ἐστιν οὕτω χαταλληλότερον. 
ἊΝ 

Ταῦτα εἰπὼν λοιπόν, τίνες τῶν παλαιῶν τίνας τοῦ μένειν τὴν γῆν 

ἀποδεδώχασιν αἰτίας, λέγει. 

ὃ τὸ om. Fe 5 φέρεται Ab: ϑᾶττον φέρεται Fe οὐ ϑέλει F 7. ὃ ἂν 

ἐνεχϑῆναι Fb: ἀνεχϑῆναι A 8 ἔχουσαν F: ἔχουσα A 10 ὑποσπῴη Fb: 

7 Rely 
ὕποππω A 11 φερόμενα F: comp. A: motus b: ἣ φορά ὁ tt Bb: tts A 

12 χάτωϑεν F 13 γάρ Fb: om. A πᾶσιν ὁ 14. 15 περὶ τὰς περὶ A: τὰς 

περὶ Ε: ΤῊ τὰς ac 15 τούτων ὁ μᾶλλον --- φυλάξασϑαι A: φυλάξασϑαι τὸ 
μᾶλλον ἀτόπους εἶναι Fbe 16 δοχεῖν Fb: δοχεῖ A λύειν Fb: μὲν A 

18 οὕτως ar c οὕτως (alt.) ς 19 τούτου Ab: τούτων Fe 20 πλῆρες 

AF: πλήρωμα c: supplementum Ὁ 21 ἐλλιπῶς F: ἐλλειπῶς A ἀπήγγελται A: et- 

ρηται Fe 23 τούτου Ab: τούτων Fe 24 οὕτως ὁ λύοντας CEb: λέγον- 

Mh 
τας A δηλονότι F: δηλο A 26 edpov Fe τὰς περὶ KF: περὶ τὰς A 

21 οὕτως ¢ 
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p- 29421 Οἱ μὲν yap διὰ ταῦτα ἄπειρον τὸ χάτω τῆς γῆς εἶναί 838» 

φασιν ἕως τοῦ πάσας τεϑεωρηχέναι τὰς διαφορᾶς. 

Ὑπὸ τῆς ἀπορίας, φησί, χινούμενοι πάντες, wy βουλόμενοι δὲ ca ee 
χειν μέχρι τοσούτου ζητοῦντες, ἕως οὗ εὕρωσι thy χυριωτάτην αἰτίαν. 20 

a ὦ 

Pa 

5 ἕχαστος τὸ Se ἐπελϑὸν ἀπεφήνατο, ὥσπερ Ξενοφάνης ὃ Κολο- 
φώνιος τὸ ἄπειρον τὸ χάτω τῆς γῆς εἶναι χαὶ διὰ τοῦτο μένειν αὐτήν. 
ΟΣ ~ ἮΝ μι , v ~ 5 

ἀγνοῶ ὃὲ ἐγὼ τοῖς Ξενοφάνους ἔπεσι τοῖς περὶ τούτου νὴ πο 

πότερον τὸ χάτω μέρος τῆς γῆς ἄπειρον εἶναι λέγων διὰ τοῦτο μένειν αὐτήν 2% 
“" ΄ ~ ~ , 

φησιν ἣ τὸν ὑποχάτω τῆς γῆς τόπον χαὶ αἰϑέρα ἄπειρον χαὶ διὰ τοῦτο 

10 ἐπ᾿ ἄπειρον χαταφερομένην τὴν γὴν δοχεῖν ἠρεμεῖν: οὔτε γὰρ ὁ ᾽Αριστο- 
΄ >) m= | ἣΝἮΝ vv ~ ~ 

τέλης διεσάφησεν οὔτε τὰ ᾿Ιμπεδοχλέους ἔπη διορίζει σαφῶς: “γῆς γὰρ | ὙΠ \ | a i 
το Ζῇ ἢ 47 ΠῚ \ τ > q ΄ βαάϑη λέγοιτο ἂν χαὶ ἐχεῖνα, εἰς ἃ χάτεισιν. 

᾿Αλλὰ ταύτην μὲν οὐδὲ ἀντιλογίας ἠξίωσε τὴν δόξαν ὡς παντελῶς 30 lament \ | 

ἀπίϑανον, ἐπ᾽ αὐτῇ ὃὲ τὴν Θαλοῦ tod Μιλησίου τίϑησιν ἐφ᾽ ὕδατος λέ- 

15 γοντος ὀχεῖσϑαι τὴν γῆν ὥσπερ ξύλον 7 ἄλλο τ' τῶν ἐπινήχεσϑαι τῷ | C | Vl | If ‘ 

ὕδατι πεφυχότων. πρὸς ταύτην δὲ τὴν δόξαν ὃ “Ἀριστοτέλης ἀντιλέγει 
“ὮΝ Vv > “ Ἢ = 

υἄλλην ἴσως ἐπιχρατοῦσαν διὰ τὸ χαὶ παρ᾽ Αἰγυπτίοις οὕτως ἐν μύϑου 8 
~ vv 

σχήματι λέγεσθαι xat tov Θαλῆν ἴσως ἐχεῖϑεν thy λύγον χεχομιχέναι. τρία ἊΣ 

δὲ τῆς ἀντιλογίας ἐστὶν ἐπιχειρήματα, ἕν μὲν. χαριέντως ἅμα ἐπισχῶπτον 

20 ὡς οὐδὲν ἥττον ἀπόρῳ τὸ ἄπορον λύειν ἐπιχειροῦντας" τὸ γὰρ αὐτὸ ἄν τις 
\ \ ~ gn ~ c , ie > \ / >) \ χαὶ περὶ τοῦ ὕδατος τοῦ ὑποχειμένου τῇ γῇ ζητήσοι, ἐπὶ τίνος αὐτὸ βε- 40 

‘ ~ ~ ἮΝ Υ̓, ’ 

βηχὸς ὀχεῖ τὴν γῆν: οὐδὲ γὰρ τὸ ὕδωρ πέφυχε μένειν μετέωρον 
an ΄ ~ ΄ 5 ~ A 

ὥσπερ οὐδὲ ἢ YF. δεύτερον δέ ἐστι τοιοῦτον: εἰ τὰ ΤΟ ΟΣ τερα πέφυχε 

CN τοῖς βαρυτέροις ἐπιπολάζειν, ta δὲ βαρύτερα τοῖς χουφοτεβοῖς π 
Va 

25 χαί ἐστιν ὥσπερ ἀὴρ ὕδατος οὕτως ὕδωρ γῆς χηυφότερον, πῶς οἷόν τε 

τὸ χουφότερον χατωτέρω χεῖσϑαι τοῦ βαρυτέρου τὴν φύσιν; τρί: 45 

Tov ὃὲ χατὰ τὴν σὺν | ἀντιϑέσει λεγομένην ἀντιστρηοφήν- εἰ ὅλη πέφυχε 234a 

μένειν ἐφ᾽ ὕδατος ἢ γῆ;. δῆλον, ὅτι χαὶ τῶν μορίων αὐτῆς ἕχαστον δυνατὸν 
ι Jar τῷ ὕδατι: ἀλλὰ μὴν οὐ φαίνεται τοῦτο γινόμενον: τὸ γὰρ TD- 

or 

ἐμ, βῊ = ata > og. Sh oa ἘΞ g yn oes \ € Z =< 

μόριον ἐμβληϑὲν εἰς ὕδωρ οὐχ ἵσταται, ἕως av εἰς tov πυϑμένα τοῦ ae) oS S) is 

Sta ος Ὁ τοῦτο γὰρ σημαίνει τὸ βυϑίζεται" χαὶ ϑᾶττον φέρεται τὸ 

— ἐξ οὗ δῆλον, ὅτι, εἴπερ ὑπέϑου τῇ γῇ ὕδωρ, ἣ ὅλη γῆ ϑᾶττον Peo EG a [PSO Og 5 ep NSE) ῃ τῇ P> 9 Ἴ 1 

1 ταῦτ ὁ 4 ἕως A: μέχρις Fe τὴν χυριωτάτην αἰτίαν εὕρωσιν Fbe 6 τὸ 

(pr.) AF: om. ὁ 7 Ἐενοφάνους F: φιλοξένους Ab 8 τῆς γῆς μέρος Fe εἶναι om. 

Ke Ὁ tov αἰϑέρα ec 10 ὃ om. F 11 ἔπη διορίζει Fb: ἐπιπορίζει A 

γῆς] «tA. Emped. 146 Stein 13 ταύτην Εἰ: ταύτη A οὐδὲ -- τὴν δόξαν A: τὴν 

δόξαν οὐδὲ ἀντιλογίας ἠξίωσεν Fbe 14 δὲ τὴν Fb: tod A Μιλησίου Fb: 
μελησίου A 14. 15 λέγοντος Fb: λέγων A 18 μεταχεχομιχέναι Fe 19 ἕν] 

mut. in πρῶτον Καὶ: πρῶτον ὁ 21 ζητήσοι A: comp. Εἰ: ζητήσῃ Ο: ζητήσει K: ζητή- 

σειεν ὁ 23 τοιοῦτον A: τὸ τοιοῦτον Fe 24 ὑφίστασϑαι Fb: ἀφίστασθαι A 

25 γῆς ὕδωρ Fe πῶς — χουφότερον (26) Fb: om. A 32 ὑπέϑου A: ὑπετέϑη Fe: 

supposita fuerit Ὁ 
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ἂν παντὸς μορίου χαταβυϑισϑείη: ὥστε xal ἢ ἐπιφορὰ τοῦ συλλογισμοῦ 2344 
» ΄ ~ ΄ > 

δηλονότι. οὐκ apa πέφυχεν ἢ ὅλη γῇ μένειν ἐφ᾽ ὕδατος. 10 
eta SY ~ i) yy oc ~ Of) ~ \ ,~ 5 

Εὐπὼν ὃς ταῦτα τὴν αἰτίαν ἡμῖν χαϑόλου τοῦ μὴ χαλῶς λύειν τὰς 
ἀπορίας ϑαυμαστῶς παρεγύμνωσεν: ἐούχασ!ι γάρ, φησί, μέχρι τινὸς ζη- 

ὃ τεῖν, ἀλλ οὐ μέχρι τοσούτου τῆς ἀπορίας, μέχρις οὗ δυνατὸν ἦν ἐπαπο- 

ρεῖν ταῖς τοιαύταις λύσεσι" διὸ τὴν τυχοῦσαν λύσιν εἰπόντες ἠρχέσϑησαν. 15 
~ Vv ~ ~ ~ ~ ΄ 

ὅτι δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει, πιστοῦται ἐχ τοῦ πᾶσιν ἡμῖν σύνηϑες εἶναι 
μὰν / ~ x44 

μὴ πρὸς τὸ πρᾶγμα τὸ προτιϑέμενον ποιεῖσθαι: τὴν ζήτησιν, ἀλλὰ 

πρὸς τὸν τὰ ἐναντία λέγοντα ἐὰν γὰρ τοῦτον ἀποπλήσωμεν, ἀρχού- 

10 pea, χἂν μὴ πάσας ἡμῖν τὰς ἀπορίας προήγαγεν, ὅσαι τοῦ πραάγμα- ϊ ’ ΓΟ i eect I hell fale, μοι 
, > > ~ ‘ ~ ΄ ree Ce SX Gees ~ » γε > J) Ser 

TOs εἰσιν οἰχεῖαι. χαὶ τοῦτο πάλιν ὅτι οὕτως ἔχει, πιστοῦται, ἐξ ὧν αὐτός 30 
τις ἔχαστος ἡμῶν ἑαυτῷ πάσχοντι σύνοιδεν ἐν ταῖς ζητήσεσι: χαὶ γὰρ 

΄ , Q? ΄ x σ \ ~ C σ = xn μέχρι τοσούτου xa} ἑαυτὸν ἕχαστος περὶ τοῦ προτιϑεμένου ζητεῖ, ἕως ἂν 
΄ ἣν » v 

υηχέτι ἔχῃ ἀντιλέγειν αὐτὸς ἑαυτῷ: τότε γὰρ μηδὲν ἄπορον ἔτι 
ΗΠ 

15 νομίζομεν ὑπολείπεσϑαι. διὰ τὸ εἴ τὸν μέλλοντα χαλῶς ζητήσειν 2% το 

πάσας ἐπεσχέφϑαι τὰς ἀπορίας τὰς οἰχείας τῷ προχειμένῳ πράγματι χαὶ 

χατὰ πάσας ἐνίστασθαι, εἴτε πρὸς Eautov εἴτε πρὸς ἄλλον ποιεῖται τὴν 

ζήτησιν: οὕτω γὰρ αἱ τῶν ἀποριῶν λύσεις τὸ τέλειον ἕξουσιν. 

80 - Οἰχείας δὲ ἐνστάσεις λέγει τὰς ax αὐτοῦ τοῦ πράγματος εἰληυ.- 

20 μένας χαὶ μὴ σοφιστιχάςς. ἀπορήσομεν δὲ χαὶ ἐνστησόμεϑα χατὰ πάσας 

τὰς οἰχείας τῷ πράγματι ἐνστάσεις, ἐὰν ὦμεν πάσας τὰς διαφοράς, αἷς 
διαφέ ἐπ τῶν ἄλλων τὸ προχείμενον εἰς ζήτησιν, ἐπεσχεμμένοι: χαὶ γὰρ 

τῷ τὴν διαφορὰν τῆς γῆς μὴ διεγνωχέναι τὴν πρὸς τὸ ξύλον ἠπατήϑησαν 80 

οἱ τὴν γῆν ἐπινήχεσϑαι τῷ ὕδατι λέγοντες, διότι τὸ ξύλον ἑώρων ἐπι ΤΣ 

25 χύμενον. τοῦτο δὲ χαὶ ἐν τῷ πρώτῳ τῶν οπιχῶν εἶπε χρήσιμον εἶναι 

ἕν τῶν πρὸς εὐπορίαν ἐπιχειρημάτων τὸ τὰς διαφορὰς ἐγνωχέναι πάσας 

τὰς πρὸς ἄλληλα μάλιστα τῶν χοινωνεῖν ἀλλήλοις δοχούντων. 40 

Τοῦτο δὲ νῦν εἰπὼν ἡμῖν παρῆχε συννοεῖν, ὅτι χαὶ τὰς χοινωνίας 
πάσας δεῖ τεϑεωρηχέναι τῶν παν νην.) χαὶ γὰρ ἀπὸ τούτων ἀπορίαι 

30 χινοῦνται. πολλαί. ἔστι δὲ τὰ ἐν τοῖς Τοπικοῖς πρὸς εὐπορίαν συλλογισμῶν 

εἰρημένα συντελεῖν τὸ προτάσεις re ἢ τοῦ πολλαχῶς λεγομένου διαί- 45 

pects, τὸ τὰς οἰχείας διαφορὰς εὑρεῖν τοῦ προχειμένου, 7 τοῦ ὁμοίου 
ϑεωρία. 

2 δηλονότι A: videlicet vera est Ὁ: δήλη ὅτι Fe 4 παρεγύμνωσε ϑαυμαστῶς F 

παρεγύμνωσε ς 9. ἀποπλήσωμεν AC: ἀπὸ seq. lac. F: repulerimus Ὁ: ἀπωσώμεϑα ¢ 

12 τὶς BP: te A 18 οὕτως e 19. 20 εἰλημμένας CFb: εἰλεγμένας A 90 ἀπο- 

ρήσομεν Fb: ἀπορήσωμεν A ἐνστησόμεϑα Fb: ἐνστησώμεϑα A 22 εἰς ζή- 

τησιν ACF: ἐν τῇ ζητήσει c 23 to F: to A διεγνωχέναι) διαγνωχέναι A: 

ἐγνωχέναι Ο: ἐπεγνωχέναι Fe 25 Τοπιχῶν] 118 28 τοῦτο] ταὐτὸ ec ol λε- 

~ on γομένου Fb: λεγομένη A 
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> 

p. 294013 ᾿Αναξιμένης δὲ χαὶ ᾿Αναξαγόρας xat Δημόχριτος ἕως 2940 

τοῦ τεχμήρια πολλὰ λέγουσι. 

uv εὖ ~ ~ 

Τρίτους προχειρίζεται τοὺς εὔρους: αἴτιον εἶναι τοῦ μένειν τὴν γῆν ὅ 

τὸ πλάτος αὐτῆς τοῦτο γάρ, χἂν ἐπεφύχει φέρεσϑαι ἐπὶ τὸ χάτω, Uy 
ἢ ε > b) ΄ 

5 δύνασϑαι τέμνειν τὸν ὑποχείμενον ἀέρα, ἀλλ ἐπιπωμάζειν αὐτόν, ὅπερ 
, Vv ~ 

φαίνονται τὰ πλάτος ἔχοντα σώματα ποιοῦντα. ἐπιπωμαζοντα γὰρ 
\ ~ = ΄ Vv ΄ 

ὁρᾶται: χαὶ ὥσπερ τὰ πλάτη ἔχοντα ποσοῖς δυσχινήτως ἔχει πρὸς τοὺ 

on 

-- ς. 

ὌΡΝΙΣ Ὁ > , 5 <= = 
ἀνέμους διὰ τὸ ἀποφράττειν χαὶ ἀντερείδειν αὐτοῖς: ἀποφραχϑεὶς γὰρ ὃ 
wv 5 ᾿Ν᾿ Ὕ 5» ΄ >} ~ Vv 

dvewos χαὶ διέξοδον wy ἔχων ἀχίνητος μένει ὡς ἐπὶ τῶν οἴχων τῶν μὴ 
χε ὅλ, Δ ον ~ Ὁ ΄ ΄ ? ~ 

10 ἐχόντων διάπνοιαν, χαὶ διὰ τοῦτο δυσχίνητα ἐστιν ὑπ᾽ αὐτοῦ τὰ πλατύτερα" 
\ τὸ αὐτὸ οὖν τοῦτο xal ἢ γῇ TH πλάτει ποιεῖ πρὸς τὸν OnOxstuevoy ἀέρα, 15 

»» Ὁ > Vv c \ , - 

ὃ ὃὲ ἀὴρ μὴ ἔχων ἱχανὸν τόπον πρὸς τὸ μεταστῆναι ἀναγχάζεται ἀϑρόῳ 
ς ~ “4 ~ ΄ , 5 ~ 

ἑαυτοῦ μέρει TH χάτωϑεν χαὶ μὴ χινουμένῳ ἠρεμεῖν: τοῦ γὰρ πρὸς τῇ 
ow , \ v Φ 7“. ὦ X\ 4.4.5 2) - Ἃ 560 ΄ / \ c 

4 eS vy CY OVTOS OLECOOOY TO UT EXELYO OV aN poov [LEVEL χαὶ ὁ 

ὥ 15 ὅλος οὖν ἀὴρ εὐ τῷ χάτωϑεν ἠρεμεῖ: ἠρεμοῦντος ὃς αὐτοῦ χαὶ μὴ 3 
5 ) a 

διαχρινομένου UEVELY ἀνάγχη ἐπ αὐτοῦ τὴν Taq: 

[=7) Too 
‘ 

& μένειν ἀχίνητον τὸν ὑποχάτω ἀέρα τοῦ πλησιάζοντος TH γῇ 

wy 

77 v ΄ > A) ~ ΄ὸ / ~ 

τς μὴ ἔχοντος πάροδον διὰ τῆς γῆ: παράδειγμα φέρει τὸ ἐν; Tat 
Ul 7 

χλεψύδραις ὕδωρ. xhet ὑδρα O€ ἐστιν ἀγγεῖον στενόστομον πλατυτέραν 
7 ! εἰ ( 

τῷ or 

΄ 

90 Ὁ βάσιν μιχραῖς ὀπαῖς χατατετρημένον, ὃ νῦν ὑδράρπαγα χαλοῦσι" χαὺ- 

ιεμένου γὰρ εἰς ὕδωρ τοῦ ἀγγείου ἐπιληφϑέντος τοῦ ἄνω στομίου οὐχ 

εἴσεισι τὸ ὕδωρ διὰ τῶν ὀπῶν Gia τὸ ἀϑρόον τὸν ἀέρα τὸν ἐν abet ἂντε- 

ρείδειν τῷ ὕδατι χαὶ χωλύειν τὴν ἄνω πάροδον αὐτοῦ τῷ μὴ ἔχειν, ὅπου 80 
" ΄ b) C > ~ 4 » 

αὐτὸς μετασταίη" ἀφαιρεϑέντος GE τοῦ ἐπειληφότος τὸ ἄνω στόμιον εἴσεισι 

bo or τὸ ὕδωρ τοῦ ἀέρος ὑπεξισταμένου αὐτῷ. χαὶ χατὰ τοῦτο οὖν ἔοιχε τὸ 

παράδειγμα τοῦ μὲν ὕδατος ἀνάλογον τῇ γῇ ληφϑέντος τῇ μὴ χωρούσῃ 

διὰ τοῦ ὑποχειμένου ἀέρος, τοῦ δὲ ἐν τῇ χλεψύδρᾳ ἀνοαλογοῦντος τῷ ὕπο- 8ὅ 

χειμένῳ τῇ γῇ ἀέρι χαὶ ἀντερείδοντι πρὸς αὐτήν. ἀλλὰ χαὶ πληρωϑείσης 
τῆς χλεψύδρας ὕδατος, ἐὰν ἐπιλάβῃ, τις τὸ ΠΩ στόμιον ὡς μὴ εἰσιέναι, 

80 οὐχ ἐχρεῖ διὰ τῶν ὀπῶν τὸ ὕδωρ, ἵνα μὴ χενὸν ὑείνῃ τὸ ἄγγος μὴ εἰσιόν- 
TOS ἀέρος υϑήτε διὰ τοῦ ἄνω στομίου ee th ἔνου ὄντος μήτε διὰ τῶν 40 

΄ ~ "᾽ς ~ σῷ σ 

XAT ὑπῶν τὴν OLOOOY TOU ὕδατος ἐχουσῶν Ov ὅλου τοῦ ἑαυτῶν ἀνοίΐγμα.- 

2 λέγουσιν Fe 4 τὸ (alt.) CF: ta A vy Fb: xat A ὃ ἐπιπωματίζειν ec 

ὅπερ Fb: ὥσπερ A 6 φαίνονται] φαίνον A: φαίνεται Fe πλάτος Fb: om. A 

σώματα] τῶν σωμάτων Fe ἐπιπωματίζοντα Ke 7 ὥσπερ Fb: ἅπερ A Ὁ axt- 

νητος Fb: εὐχίνητος A οἴκων] ἀγγείων ὁ 10 ἐστιν ὑπ᾽ αὐτοῦ] ἐστι Fe 

14 6 om. Fe 15 ὁ ἀὴρ Fe ἠρεμεῖ Fb: ἠρεμεῖν A 20 κατατετρημένον F: 

χατατετρημμένον A ὑδράρπαγα a: ἅρπαγα A: ὑδράπαγον C: ὑδράσπαγα F: hydarpaga Ὁ 

21 yap Fb: om. A ὕδωρ AC: τὸ ὕδωρ Fe 23 χαὶ CFb: om. A ὅποι ὁ 

24 αὐτὸς 7 b: αὐτὸ AFc: om. C 27 χλεψύδρᾳ ἀέρος c 29 εἰφιέναι ἀέρα Fe ol ἐπει- 

λημμένου be: ἀπειλημμένου A: ἀπειλλημένου F 92 ἑαυτῶν om. Fe 
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ε > ~ 37 ΗΝ a By wk fe ZL meu tN ξεν > =~ 140 96 

TOS* ὡς οὖν τοῦ AEPOS μὴ εἰσιόντος μένει TO ὕδωρ τὸ ἐν τῇ χλεψύδρα, 234d 

οὕτω χαὶ ὁ ὑπὸ τὴν γῆν ἀὴρ τῷ μὴ ἔχειν πάροδον μένει: τούτου δὲ 
΄ Ἐπ © 9 SEAN QO. 7 , > ΄ \ \ \ ~ 

WUSVOVTOS χαὶ ὁ OT αὐὑτον αὔροως ξνξει. οὐ WEVOVTOS παντὸς χαὶι THY γὴν 

ὀχεῖσϑαί τε χαὶ ἀνέχεσϑαι Ox’ αὐτοῦ συμβαίνει. 45 

5 Tod δὲ ᾿Αριστοτέλους εἰϊπόντος, ὅτι πολλὰ τεχμήρι a λέγουσι 23ha 
4 ~ , A , 

τοῦ δύνασϑαι πολὺ “βάρος φέρειν ἀπολαμβανόμενον τὸν ἀέρα χαὶ μένοντα, 

υὴ πρασύεντας δὲ τὰ τεχμήρια ὃ ᾿Αλέξανδρος, ὅτι ἰσχυρός ἐστιν 6 ἀήρ, 
~ 

φησί, ὄῆλον ἐχ τῶν σεισυῶν χαὶ τῶν ἀνέυνων χαὶ τοῦ ρή γυσϑαι τὰ χαρ- 5 

aes ἐνσεισϑέντος αὐτοῖς τοῦ ἀπὸ τῶν βροντῶν ψήφου. ταῦτα δὲ 

10 δῆλον ὅτι δυθημευοὺ ἔργα χαὶ οὐχ {πε οὔντός ἐστι τοῦ πνεύματος: χαάλ- 

λιον οὖν, ὅπερ ἐφεξῆς pages τὸ ἀπὸ τῶν ἀσχῶν παράδειγμα: φυσης 
΄ 

ϑέντες γὰρ οὗτοι χαὶ oe ὕδατος Gyebpevat βαρέα φέρουσι φορτία, ὡς 10 

ἐπειράϑην χαὶ ἐγὼ χατὰ τὸν ᾿Αβόραν ποταμόν. 

[htavis ὡς δυνατὸν συνηΊ Wo (eles τοῖς διὰ τὸ πλάτος τὴν γῆν ἠρευεῖν 
ae = = 

λέγουσιν ἐντεῦϑεν “ἀντιλέγει πρὸς αὐτοὺς χαὶ πρώτῳ χρῆται ἐπιχειρήματι 2 τ 

> 
ι 

te 0 

\ ’ \ a a 9 

τοιούτῳ εἰ διὰ TO. πλάτος τις χαὶ τὸ τοιοῦτον Ὁ: ἠρεμεῖν λέγει τὴν 
> ~ 

20 yyy, ἐὰν δειχϑῇ μὴ οὖσα πλατεῖα ἀλλὰ σφαιριχή. οὐχ ἂν εἴη τὸ 
\e 

, 

πλάτος 
~ A x ~> ’ 

J αἴτιον αὐτῇ τῆς ἠρεμίας. avayxy οὖν τὸν οὕτως δειχνύντα δεῖξαι πρότερον. 
΄σ --» ΄ ~ \ \ ied o | \ , 5 ~ \ = 

ὅτι πλατεῖα ἐστιν ἢ γῆ. χαὶ οὕτως, ὅτι διὰ τὸ πλάτος ἠρεμεῖ. μήποτε δὲ 5 
\ > , clay is ΄ , τω 

συλλογισμὸν ἀντέστρεψεν ὁ ̓ Αριστοτέλης ὕπ᾽ ἐχείνων λεγόμενον τοιοῦτον" 
rhea \ δ᾽ ν᾿ » 

ἐστι χαὶ διὰ τὸ πλάτος udver. λέγει οὖν αὐτός 
\ 

" ~ Εν ~ 

st υένει 7 14 » TAATEL 

> ~ r 5 > Ἢ , > σ = 
ι μὲ πλατεῖα 7, ἢ ἐστιν ,\ οὐχ ἂν Ola TO πλάτος ἠρεμοίη" (OTE τῷ 

_ 

~ Vv \ ~ , x , 

δειχϑῆναι. ὅτι οὐχ ἔστι Thateta, συναποδείχνυται χαὶ τὸ wy διὰ τὸ πλά- 30 

TOS ἠρεμεῖν. \ 
΄ . « 7 σ Ὁ Ν' ~ >) ~ c la ΄ 

Δεύτερον δέ. ὅτι, χἄἂν ὑπὸ τοῦ ἀέρος τοῦ ὑποχειμένου ἀνεχομένη ἣ 

17, τοῦ οὐ τὸ πλάτος αἴτιον αὐτῇ τῆς μονῆς, ἐξ ἐν: λέγουσι, φαίνεται. 

80 ἀλλὰ τὸ μέγεϑος βαχλον. εἰ yap πολὺς ὧν 6 ἀὴρ χαὶ πᾶσαν πληρῶν 
\ 

τὴν χώραν στε oekenS ἴται διὰ τὸ ὑπὸ ᾿μεγέϑους πολλοῦ περιλαμβάνεσϑαι 35 

τοῦ τῆς γῆς, οὐχ ἂν ἐν αὐτῇ χινοῖτο τῇ χώρᾳ εἰ δὲ χαὶ πάροδον μὴ 

1 ἐπεισιόντος Fe 2 οὕτως ὁ ὃ πάντως ς 7 δὲ] δὲ χαὶ Fe 1. 8 ἐστι, 

φησίν, ὃ ἀὴρ Εὸ 8 éx A: ἔχ te Fe 13 ἀβορὰν A: ἀβορᾶν F 14 τῆς γῆς 

τὸ σχῆνα F ταύτης Az τῆς γῆς ὁ ἐστι ἐς 15 αὐτῶν Fe: αἰτιῶν A 

αἴτιον A: αἴτια Fe 18 πρώτῳ Ab: πρῶτον Fe 19 τις om. Fe ἠρεμεῖν 

λέγει AC: λέγει τις ἠρεμεῖν Fe: dicit quiescere b 20 εἴη --- ἠρεμίας (21) AC: τὸ πλάτος 

εἴη αὐτῇ τῆς ἠρεμίας αἴτιον Fe: ipsa latitudo causa quietis erit Ὁ 23 br? AF: τὸν 

ὕπ Ὁ 24 μένει (pr.) Fb: μὲν A 25 ἡ γῆ ἐστιν A: ἐστιν ἡ γῆ Fe (terra non 

est lata b) τῷ Fb: to A 28 χἂν Fb: οὐχ dv A 28. 29 ἡ YH ἀνελομέτη 

F: ἡ γῆ ἀνεχομένη ec 
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Ss 

χει πανταχόϑεν ἐπιπωματιζόμενος, οὐδ᾽ ἂν διεξιὼν χινοῖτο: ἀλλὰ ταῦτα 2Bba 

ύναται ὑπάρχειν, χἂν μὴ πλατεῖα, ἀλλὰ σφαιρειδὴς μὲν ἢ ἣ γῆ; τηλικαύτη 
τὸ μέγεϑος, ὡς πανταχόϑεν ἐπιπωματίζειν τὸν ἀέρα" μένει γὰρ χαὶ 40 O72 O27 ὡς @- 

οὕτως ὃ ἀὴρ ἀχίνητος χατὰ τὸν ἐχείνων λόγον χαὶ ἢ γῇ ἐπ᾽ αὐτοῦ. dv- 
5 Matera οὖν διὰ τοῦ μεγέϑους ene ἀποδιδόναι τὴν αἰτίαν, “av σφαιροει- 

δὴς ἐτύγχανεν οὖσα, ἀπεστένωσαν αὐτὴν εἰς τὸ πλάτος τοῦ σχήματος. οὔτε 

οὖν ἐχεῖνοι Φεόντως, οὔτε 6 σφαιροειδῆ δειχνὺς τὴν γῆν ἀνήρηχε τὴν ἀπὸ 

τοῦ ὑποχειμένου ἀέρος τῆς μονῆς αἰτίαν. οὕτως οὖν RAIS αὐτοῖς | 45 
Χ > 

τὸν λόγον τρίτον ἐπιχείρημα τίϑησιν ἐχ τῶν φυσιχῶν ἀρχῶν χαϑολιχῶς 235d 

10 ὡρμημένον: ὅλως γάρ. φησὶ πρὸς τοὺς οὕτω λέγοντας περὶ τῆς χινήσεως 

τῆς γῆς ὡς οὐχ ἐχούσης χίνησιν, οὐ περὶ τῆς γῆς αὐτῆς ἐστιν ἢ ἀμφισβή- 

τησις μορίου οὔσης τοῦ παντός, ἀλλὰ περὶ ὅλης τῆς τῶν φυσιχῶν σωμά- ὅ 
τῶν συστάσεως: ὡς γὰρ ἔχει τὰ ἄλλα, οὕτως ἔχειν χαὶ τὴν γῆν ἀνάγχη. 
ἐξ ἀρχῆς οὖν διοριστέον. πότερον ἔστι τοῖς σώμασι φύσει χίνησις ἢ οὐδε- 

15 μία ἔστι, χαὶ εἰ μὴ φύσει ἔστιν, apa βίαιος ἔστιν ἢ οὐδὲ αὕτη. χαὶ 
διελὼν οὕτως ὑπομιμνήσχει ἡμᾶς τῶν ἔν te τῇ Φυσιχῇ ἀχροάσει χαὶ τῷ 10 

> πρὸ τούτου βιβλίῳ ῥηϑέντων, ἐν οἷς δέδειχται, Ott, εἰ μηδεμία φύσει 

χίνησις ἔστιν, οὐδὲ βίαιος ἔσται' βίαιος γάρ ἐστιν ἣ παρὰ φύσιν, 
παρὰ φύσιν δέ ἐστιν ἢ τῇ χατὰ φύσιν ἀντιχειμένη: εἰ οὖν τὸ παρὰ φύσιν 

20 ἐχτροπὴ τοῦ χατὰ φύσιν ἐστί, pH οὔσης χατὰ φύσιν χινήσεως οὔτε παρὰ 15 
, Y = AY A Ἃ > AN ν \ 7 Fines 3a. σ = 

φύσιν OUTE βίαιος α Et μὴ Sty XATA Qvoty χίνησις, OUOEY ὅλως < [0] ae = (=) a a a [0] ῳ 
\ ΣΧ >} \ \ 

ὌΠ ΠΡ τὰ O& αὐτὰ χαὶ ἐπὶ 
g 

~ “ ΄ asa σ > yv 

YS FPSWlAS OSOSLXTAL, OTL, Et εστι 

> Cy ee y wee φύσιν, ἀνάγχη χαὶ χατὰ φύσιν εἶναι, εἰ ds pH ἔστι χατὰ φύσιν, οὐδὲ 
παρὰ φύσιν. οὐδὲ ἠρεμεῖ τι ὅλως τῶν σωμάτων. ἀλλὰ χαὶ τοῦτο ἐδ ee au 20 

25 OTL, εἰ μὴ χινεῖταί τι χατὰ φύσιν, οὐδὲ ἠρεμεῖ χατὰ φύσιν, ἀλλ᾽ οὐδὲ 

παρὰ φύσιν. 7 γὰρ χατὰ φύσιν ἠρεμία πέρας ἐστὶ τῆς χατὰ φύσιν χινή- 
‘ c ~ Vv , 

σεως χαὶ ἢ παρὰ φύσιν τῆς παρὰ φύσιν, ὥστε, εἰ μὴ ἔστι χατὰ φύσιν 

χίνησις. οὔτε χινεῖταί τι οὔτε ἠρεμεῖ. εἰ οὖν ταῦτα ἄτοπα φαίνεται γὰρ % 
~ Vv 

χαὶ χινούμενα πολλὰ χαὶ ἠρεμοῦντα: δῆλον, ὅτι ἔστιν ἢ χατὰ φύσιν χίνησις 

80 τῶν σωμάτων. εἰ δὲ εἴη αὕτη, οὐχ ἂν ἣ βίαιος εἴη φορὰ μόνον 
+ 9\ 7 ΄ σ 5 ΄ ~ ς ~ / > -»" tg \ ‘ οὐδὲ gt eieiss ὥστε, εἰ Bia νῦν 7 γῇ μένει ἐν τῷ μέσῳ χατὰ τοὺς 

ῃ ‘ ‘ 

ε 5» ~ id ὑπερείδειν αὐτὴν τὸν ἀέρα νομίζοντας, Bane: ὅτι χαὶ φέρεται εἰς TO μέσον 30 
> 

βιαίως, ὡς λέγουσιν οἱ διὰ τὴν δίνην αὐτὴν εἰς τοῦτο συνωϑοῦντες. 

Kita μεταξὺ εἰπών, ὅτι διὰ τὴν δίνην τοῦ οὐρανοῦ εἰς τὸ μέσον 
ς / ~ ΄ δι ὃ όν > 

35 Govehtety τὴν γῆν λέγουσι TAT ες Ol γένεσιν TOD χοσμὴυ παάραοι τες" οὐ 

1 οὐδή 5: οὔτε AS lourt Ke 2 μὲν ἡ Ἐ: μένει Ab 4 οὕτως Fb: 

οὗτος A 7 δεόντως Fb: δέονται A ἀνήρηχκε scripsi: ἂν εἴρηχε A: ἀνείρηχε 

A*Fe: dixit b 8 περιστρέψας ὁ Ὁ. τίϑησιν Fb: δείχνυσιν τίϑησιν A 

10 περὶ CFb: οὐ περὶ A 11 ὡς τῆς γῆς ὃ ὡς--- γῆς Fb: om. A αὐτῆς ἐστιν] 

αὐτῆς αὐτῆς ἐστιν A: ἐστιν αὐτῆς F: ἐστὶν αὐτοῖς ce: epsorum est Ὁ 12 ὅλης τῆς ΑΟ: 

τῆς ὅλης Fe 14 ἔστι] ἔστι τις Fe 15 αὕτη ἃ: αὐτή AFb 10 Φυσιχῇ] V 6 

χαὶ AF: χαὶ ἐν Che 17 βιβλίῳ]. cap. 2 21 βίαιος Fb: βιαίως A 26 ἡ γὰρ] 

εἰ γὰρ ἡ Fe 29 ἔστιν Ab: χαὶ F: ἔστιν χαὶ ὁ 30 εἴη (pr.) A: ἔστιν Fe 

33 βιαίως ACb: βίᾳ Fe ὡς om. b 
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~ ΄ > ε en "ὦ or 
γὰρ ᾿Εμπεδοχλῇς μόνος, ἀλλὰ καὶ of περὶ ᾿Αναξαγόραν χαὶ ἄλλοι: χαὶ ὅτι BBSb 
πρὸς τοῦτο ΤΠ  ηθαν ἐχ τοῦ χαὶ τὰς ἐν ὕδατι χαὶ τὰς ἐν ἀέρι γινομένας 36 

Ἐπ G us τὰ μείζω xat ἔτ τ τῶν σωμάτων πρὸς τὸ μέσον συνωϑεῖν lad g 
4 

XY 2 ~ \ 

“2 χαὶ τοῦ μὲν ἐνεχϑῆναι χατ᾽ ἀρχὰς τὴν δίνην αἰτιῶνται, τοῦ δὲ μένειν ἐπι- 

5 ζοῦντες of μὲν τὸ πλάτος αἴτιόν φασιν, ὡς εἴρηται πρότερον, of δὲ χαὶ 40 

τούτου τὴν δίνην, ὥσπερ ᾿Ιμπεδοκλῇς" τὴν γὰρ τοῦ οὐρανοῦ φορὰν χύχλῳ 
διαϑέουσαν χαὶ ϑᾶττον φερομένην ἣ χατὰ τὴν τῆς γῆς φορὰν χωλύειν 
αὐτήν, χαϑάπερ τὸ ἐν τοῖς χυάϑοις ὕδωρ’: περιφερομένων γὰρ σφοδρῶς 
τῶν χυάϑων ὑπὸ τῶν ϑαυματοποιῶν, ὡς νῦν τῶν ποτηρίων, χάτω τοῦ 

' ὶ 10 χαλχοῦ πολλάχις ἐπὶ τῶν χυάϑων ἣ τοῦ ποτηρίου γινόμενον τὸ ὕδωρ ὅμως 45 

οὐ φέρεται χάτω διὰ τὴν | δίνησιν xattor πεφυχὸς φέρεσϑαι, ἀλλ᾽ ἢ δίνη 3901 

ϑάττων οὖσα τῆς χατὰ φύσιν τοῦ ὕδατος ῥοπῆς χωλύξι φέρεσϑαι αὐτό" 
δὲ οὖς \ ~ ΄ ᾿ ~ \ +O _~ \ \ 

εταζὺ εἰπὼν περι τοῦ βία τὴν γὴν χαὶι συνελὺ)εῖν εἰς τὸ τ χαι 
~ YY > 

ταῦτα Uw. 
΄ > ~ , \ \ \ ὉΠ \ x ΄ ΄ 5 

υξνειν SY τῷ μεσῳ χατὰ τοὺς THY οινὴν χαὶ TO πλάτος αἰτιωμένους ἐπ TAYEL » 

15 λοιπὸν τὰ τοῖς προτέροις ἀχόλουϑα. εἰ γὰρ χαὶ συνῆλϑε mous: τὸ μέσον 

βίᾳ ἢ γῇ καὶ μένει Bia, ἐὰν xa? ὑπόϑεσιν ἀφαιρεϑῇ ἣ βία μήτε τῆς Gt 

νης χωλυούσης μήτε τοῦ πλάτους, ἀλλὰ χαὶ τοῦ ἀέρος τοῦ ὑπερείδοντος 

ἐχστάντος. ποῦ λοιπὸν χατὰ φύσιν οἰσϑήσεται; πρὸς μὲν 1 

συνηλῦε χαὶ μένει βιαίως, φασίν, ἀναγχαῖον δὲ διὰ τὰ δεδειγμένα χαὶ 

20 χατὰ φύσιν εἶναί τινα αὐτῆς φοράν: αὕτη οὖν ἄνω ἣ χάτω ἣ ποῦ ἔστιν: 
εἶναι γὰρ ἀναγχαῖόν τινα. εἰ οὖν πανταχόϑεν ἐπὶ τὸ μέσον Bia ἠνέχϑη.: 
χαὶ πάντοσε χατὰ φύσιν ἀπὸ τοῦ μέσου χινηϑήσεται: εἰ δὲ μηδὲν μᾶλ- 15 

λον χάτω ἣ ἄνω διὰ τὸ πανταχόσε, ὃ δὲ ἀὴρ μὴ κωλύει τὴν ἄνω 
φοράν: οὐ γὰρ τὸν ἀέρα αἰτιῶνται τὸν ὑπερχείμενον Ὁ τοῦ μὴ χινεῖ- 

᾿ τ > ΞΟ » Ρ 3 A 

25 σϑαι αὐτὴν ἄνω: οὐδὲ τοῦ χάτω μὴ χινεῖσϑαι αἴτιος ἂν ὃ ἀὴρ εἴη: τ 
’ > \ ~ ~ 

γαρ αὐὑτα τῶν αὐτῶν ἀναγχαῖον εἶνα!: αἴτια τοις αὐτο οις εἰ οὖν 20 

΄ bi » ΄ , δ ~ ~ 

OV.OlWS ἄνω χαὶ χάτω χατὰ Ee σιν 7 γῆ πέφυχε χινεῖσϑαι, ὅπερ ἡ κολούϑησε 

τοῖς πρὸς τὸ ὑέσον βία φέρεσϑαι λέγουσι χαὶ βία μένειν ἐν τῷ μέσῳ. 
g , ae - J x 
ao ἐστι τοῦ μὴ φέ ein ἄνω πεφυχυῖαν αὐτήν. τοῦτο ἂν εἴη 

, 

30 αἴτιον τοῦ μηδὲ χάτω φέρεσϑαι. 
kina ἊΝ ~ \ > \ ΄ ΄ >) Ἂν τῶν » 

HB OS aN δ  Ν τὸς με σον συνελεύσεως τὸ αὐτὸ λέγειν αἴτιον 35 
Ἁ ~ ~ 

τὴν δίνην χαὶ τοὺς περὶ ᾿Αναξαγόραν χαὶ "Kuredoxdéa, τῆς δὲ μονῆς τοὺς 
\ "ἢ ᾿ , ‘ ‘7 

μὲν τὸ πλάτος, τὸν O& τὴν δίνην αἰτιᾶσϑαι, ἀντειπὼν πρὸς τοὺς τὴν δίνην 
\ \ a > ‘> “4 ~ ~ > , 

χαὶ τὸ πλάτος χαὶ τὸν ἀντερείδοντα ἀέρα τῆς μονῆς αἰτιωμένους τρέπει 

35 πάλιν ἐπὶ τὸν ᾿Εμπεδοχλέα τὸν λόγον. 30 

2 ἠνέχϑησαν CF: ἐνήχϑησαν A 4. ὃ ἐπιζητοῦντες b: ἐπιζητοῦτες. A: thy αἰτίαν ζη- 

τοῦντες Fe 6 τούτου] τοῦ οὐρανοῦ, Fe 6. i eae φορὰν περιϑέουσαν Fe 

10 τοῦ ποτηρίου] τῶν ποτηρίων © 15 yap χαὶ AFb: γὰρ Ce 17 ἀέρος Fb: corr. 

ex πλάτους A 18 ποῦ AF: tod C: ποῖ ὁ 20 αὕτη Fb: αὐτὴ A ποῦ] 

ποῖ c 22 πάντοσε AC: πάντοτε Fe μηϑὲν F 23 χάτω ἣ Fb: κατὰ 

τὸν A 27 ἠκολούϑηχε Fe 29 τοῦτο] ταὐτὸ Fe 32 τοὺς] mut. in τὸν F: τὸν ς 

34 χαὶ (pr.) Fb: ws zat A 



~ ” ‘ al ~ n ‘ 

p. 295229 “Ett 6& πρὸς ᾿μπεδοχλέα χαὶ ἕως tod οὐ yap δὴ 236a 
7 

ί χαὶ τότε αἰτιάσεται τὴν δίνην. .«Ξ 

‘ AD) ~ ΄ 

Εἰπὼν χοινῶς πρότερον πρός τε τοὺς τὴν δίνην xal πρὸς τοὺς τὸ πλά- 35 
- a 3 ᾿ 5 ~ 

TOS τῆς μονῆς αἰτιωμένους ἔτι φησὶ πρὸς Ἐϊμμπεδοχλέα χἀχεῖνό τις 
v δ vy Ἃ > ~ 
ἴποι ἂν ἄλλην προστιϑεὶς πρὸς αὐτὸν ἀντιλογίαν. τέτρασι δὲ χρῆται σι 

πιχειρήμασιν. ὧν τὸ πρῶτον ἀσαφῶς ἀπηγγέλϑαι δοχεῖ. ὅτε γάρ. φησί, 

τὰ στοιχεῖα διειστήχει χωρὶς ὑπὸ τοῦ Νείχους, τίς αἰτία τῇ γῇ 
τῆς μονῆς Hy; οὐ γὰρ δὴ χαὶ τότε αἰτιάσεται τὴν δίνην. δοχεῖ 40 . 

΄ Ψ σ \ -» > ΄ " ~ ΄ c να 

τοίνυν λέγειν ὅτε τὰ στοιχειὰ οιειστηχει UTO TOV Νείχκους ως aKATY “)Ξ 

10 τινὰ κατάστασιν παρὰ τὴν νῦν Mv χείνην λέγων τὴν ὑπὸ τοῦ Νείχους γινομένην. 

xattor ὑπὸ τοῦ Netxnve διαχρίνοντος τὰ στοιχεῖα τοῦτον λέγει γίνεσϑαι τὸν 
΄ 

χόσμον ὃ ᾿Εμπεδοχλῆς. ὥσπερ ὑπὸ τῆς Φιλίας συναγούσης χαὶ Evobons 45 

αὐτὰ τὸν σφαῖρον. πῶ ἐν τῇ τοῦ Νείχους ἐπιχρατείᾳ, εἴπερ αὕτη 290» τὶ ξ uN o7 

2 @- 

15 Cew οἴεται τὸ heyouevov ὅτε TH στοιχεῖα, φησί, διειστήχει ὑπὸ τοῦ Nefxovs 
΄ ΄ > 

χωρὶς μήπω γεγονότα, τουτέστι μνηδέπω χεχωρισμένα χαὶ διαχεχριμένα εἰς 
LEN) \ 2 (π΄ c ΄ ΄ ~ ~ ~ ΠῚ 

τήνδε τὴν διαχόσμησιν, ἐν ἣ ἣ δίνη αἰτία τῆς ἐν τῷ μέσῳ μονῆς, ἀλλ᾽ 5 
> ~ fa ~ ~ ~ ~ > 

ἣν dua τῆς Φιλίας χρατούσης, tote τῆς μονῆς TH γῇ τί ποτε ἣν τὸ αἴτιον: 
> \ SA οὶ ἐφ ΄ Ὁ LA \ \ ~ c ΄ Φ \ 

οὐ γὰρ Oh χαὶ τότε ἢ δίνη" τότε γὰρ τὰ στοιχεῖα εἵστήχει μηδέπω χωρὶς 
20 ὑπὸ τοῦ Νείχους οὕτω διαχεχριμένα. ἣ οὖν οὕτω, φησί, ῥητέον ἣ χωρὶς 

Ἔν Co ΤΟ ἢ a ~ , 5 ὦ ΄ \ \ το ὑπὸ τοῦ Νείχους, τουτέστι τοῦ Νείχους αὐτῶν χεχωρισμένου" τὸ γὰρ Netxos 10 
αὐτῷ αἴτιον χεῖται τῆς τῶν στοιχείων τοιᾶσδε διαχοσυνήσεως. ὁποία ἐστὶν 
ε ~ \ τὸ , - 5 ~ > ΄ ἢ νῦν, χαὶ τῆς δίνης τοῦ πέριξ ἀέρος, ὅν φησι πρῶτον ἀποχριϑέντα φέρε- 
σϑαι χύχλῳ. χαὶ ὅτι μὲν ἀπιϑάνως ἐξέλαβε χαὶ συνέταξε τὰ εἰρημένα, 

5 Mees) ΄ = 3) = 

παντὶ πρόδηλον. χωρὶς μήπω γεγονότα ἀχούων, xat too ᾿Αριστοτέλους 15 τῷ σι 

΄ ~ 5 σ > la A \ c \ fae / INES »7 

σαφῶς λέγοντος ὅτε διειστήχει χωρὶς ὑπὸ τοῦ Νείχους αὐτὸς βιαζό- 
ς εἰς τὴν τῆς Φιλίας ἐπιχράτειαν anayew ἐχεῖνον τὸν χρόνον πειρᾶται" 
ΣΝ ΄ \ ¢ \ ~ Tee ΄ Ἂχ > Spe eth ~ ΄ 
& διειστήχει χωρὶς ὑπὸ τοῦ Νείχους τίς ἂν εἶπεν ἀντὶ tod Net- 

χοὺς αὐτῶν χεχωρισμένου; ἀλλ ἐβιάζετο, μᾶλλον 6& ἐβιάσϑη νομίζων τὸν 20 
2 ~ c ‘ ~ τ , \ ‘ 5 

30 χύσμον τοῦτον ὑπὸ μόνου τοῦ Νείχους χατὰ tov ᾿Εἰμκππεδοχλέα γενέσϑαι. μή- 
Ἄν Ἃ ] | ͵ \ ~ σ > ~ 4 is f 

ποτε OF, χᾶν ἐπιχρατῇ Ev TOUTW TO Netxos ὥσπερ ἔν τῷ σφαίρῳ ἢ Φιλία, 
? > > » ε > a5 , 7 < ας ἘΝ \ γι oan ΄ 

ἀλλ ἄμφω ὑπ᾽ ἀμφοῖν λέγονται γίνεσϑαι. χαὶ τάχα οὐδὲν χωλύει παρα- 
OZ G \ ~ or DNs Wen ei ee Pet aie . ~ A on 

ὕέσϑαι τινὰ τῶν τοῦ unedoxAcovus ἐπῶν τοῦτο δηλοῦντα 25 

2 τότ᾽ ς 3 χαὶ πρὸς AC: πρός te Fe ὃ εἴποι ἂν scripsi: εἴποιεν A: εἴποι C: 

ὃν εἴποι Fe 7 διειστήχει] comp. Εἰ: διιστήχει A τίς, AF: tis ἡ Ὁ 9 ὅτε! b: 

ὅτι AF διειστήχει KF: διεστήχει A 10 τὴν νῦν Fb: tov νοῦν A 11 xattor Ab: 

χαίτοι 6 ᾿Πμπεδοχλῆς Fe 12 6 “Epxetozdijs om. Fe 10 τὸν σφαῖρον Fb: τῶν 

σφαιρῶν A δὲ] fort. δὴ 14 οὕτως ὁ 15 διειστήκει) comp. F: διιστήχει A 
16 μηδέπω Fb: μηδέποι A διαχεχριμένα F: διαχεχριμμένα A 18 dua AF: 

ὁμοῦ ¢ 20 οὕτως ς διαχεχριμένα F: διαχεχριμμένα A οὕτως ¢ 

21 χεχωρισμένου F: χεχωρισμένον A 27 ἀπάγειν A: ἐπάγειν Fe: adducere b 
Oo > 

πειρᾶται Fb: ποιεῖται πειρᾶται A 29 ἐβιάσατο Fe 33 ᾿Εμπεδοκλέους] vy. 109 sq. 
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Αὐτὰρ ἐγὼ παλίνορσος ἐλεύσομαι ἐς πόρον ὕμνων, 2360 

τὸν πρότερον χατέλεξα, λόγῳ λόγον ἐξοχετεύων 

χεῖνον: ἐπεὶ Νεῖχος μὲν ἐνέρτατον ἵχετο βένϑος 
δίνης, ἐν δὲ μέσῃ Φιλότης στροφάλιγγι γένηται, 

ὃ ἐν τῇ δὴ τάδε πάντα συνέρχεται ἕν μόνον εἶναι, 80 

οὐχ ἄφαρ, ἀλλὰ ϑελημὰ συνιστάμεν᾽ ἄλλοϑεν ἄλλα. 
τῶν δέ τε μισγομένων χεῖτ᾽ ἔϑνεα μυρία ϑνητῶν: 
πολλὰ δ᾽ ἄμιχϑ᾽ ἕστηχε χεραιομένοισιν ἐναλλάξ, 
ὅσσ᾽ ἔτι Νεῖχος ἔρυχε μετάρσιον: οὐ γὰρ ἀμεμφέως 

10 πὼ πᾶν ἐξέστηχεν ἐπ᾽ ἔσχατα τέρματα χύχλου, 3 
ἀλλὰ τὰ μέν τ᾽ ἐνέμιμνε μελέων, τὰ δέ τ᾽ ἐξεβεβήχει. 
ὅσσον δ᾽ αἰὲν ὑπεχπροϑέοι, τόσον αἰὲν ἐπῇει 
ἠπιόφρων Φιλότητος ἀμεμφέος ἄμβροτος δρμή. 

+A] BY Tee | ὲ / \ \ , b] , oe | a 

αἶψα δὲ ϑνήτ᾽ ἐφύοντο, τὰ πρὶν μάϑον adsdvar’ εἶναι, 
15 ζωρά te τὰ πρὶν ἄχρητα διαλλάξαντα χελεύϑους. 40 

> 7 ~ σ > ~ ig ~ la ς ,ὔ \ ἐν τούτοις δηλοῦται, ὅτι ἐν τῇ ἁπλῇ διαχοσμήσει ὑποστέλλεται μὲν τὸ 

εἴχος, 4 δὲ Φιλότης ἐπιχρατεῖ, ὅταν ἐν μέσῃ τῇ στροφάλιγγι, τουτέστι τῇ 
as , σ \ ~ , > ΄ Ὑ a ’, \ δίνῃ, γένηται, ὥστε καὶ τῆς Φιλότητος ἐπιχρατούσης ἔστιν ἣ δίνη, χαὶ ὅτι 
τὰ μὲν τῶν στοιχείων ἄμιχτα μένει ὑπὸ τοῦ Νείχους, τὰ δὲ μιγνύμενα 45 

ν ‘ ᾿ ‘ ν \ , y / , > , \ » ial 20 ποιεῖ τὰ ϑνητὰ χαὶ ζῷα xat φυτά, διότι | πάλιν διαλύεται τὰ μιγνύμενα. 237a 

ἀλλὰ χαὶ περὶ γενέσεως τῶν ὀφϑαλμῶν τῶν σωματιχῶν τούτων λέγων 
ἐπήγαγεν 

ἐξ ὧν ὄμματ᾽ ἔπηξεν ἀτειρέα Gt’ ᾿Αφροδίτη, 

χαὶ μετ᾽ ὀλίγον 
25 γόμφοις ἀσχήσασα χαταστόργοις ᾿Αφροδίτη, δ 

\ x p Sar 4 cut Ἅ, \ ς- 4 " S\ 2 \. » oe χαὶ thy αἰτίαν λέγων τοῦ τοὺς μὲν ἐν ἡμέρα, τοὺς GE ἐν νυχτὶ ᾿χάλλιον ὁρᾶν 

Κύπριδος, φησίν, ἐν παλάμῃσιν ὅτε ξὺμ, πρῶτ᾽ ἐφύοντο. 

ὅτι O& περὶ τούτων λέγει τῶν ἐν τούτῳ τῷ χόσμῳ, ἄχουξε τούτων τῶν 
ἐπῶν: . 10 

2 τὸν AF: τοῦ c λόγῳ AF: λόγου ec ἐξοχετεύων Fe: adnectens Ὁ: ἐπιχε- 

τεύων A: éxoyetedwyv Brandis 3 ἐπεὶ Ε΄: ἐπὶ A 4 δίνης ἐν Simplic. in Phys. 

p. 32,14: δίνησε F: δίνησι" A 5 ἐν τῇ δὴ F: ἐν τῇ ἡ δὲ A: EWP ἤδη c 6 ἄφαρ F: 
ἄφορα A ἀλλ᾽ Fe ϑελημὰ] ϑέλημα A: ἐθελημὰ F: ἐθϑελυμνὰ ς ἄλλα AF: 
ἄλλο ς 8 ἄμιχϑ᾽ Stein: ἄμιχτ᾽ F: ἄμα A ἕστηκε] ἔστηχε Ε': χατεστήχει A 

ἐναλλὰξ F: ἐλλὰξ A 9 ἀμεμφέως Simplic. in Phys.: ἀμεμφέος F: ἀμφαφεως A 
10 πω F: τὸ A ἐπ᾿ ἔσχατα τέρματα Fb: énéotata τεύματα A 11 τὰ (pr.) Fb: 

τὸ A δὲ τ᾿ Simplic. in Phys.: 6? AF ἐξεβεβήχει Fb: ἐξεβεβλήχει A 

12 τόσον F: τόσσον A 13 Φιλότητος F: Φιλότητι A ἀμεμφέος Fb: ἀμφέσ- 

σον A 14 δὲ ϑνήτ᾽ Ε: 6° ἔϑνεά τ᾽ Ab 15 ἄχρητα Theophr. ap. Athen. 
Χ 424a: ἄχριτα AFb 16 ἁπλῇ Ab: αὐτῇ Fe 17 μέσῃ F: μέσῳ A 

20 χαὶ (pr.) Ab: om. Fe διότι] δίχα te c 23 Empedocl. 240 ar] be 

As Or 25 Empedocl. 241 27 Empedocl. 242 28 τούτων (pr.)— χόσμῳ] 

τῶν ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ λέγει ec τούτων (alt.)] τῶνδε c 

Comment. Arist. ΝΠ Simpl. de Caelo. 34 
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~ Vv 

et δέ τί σοι περὶ τῶνδε λιπόξυλος ἔπλετο. πίστίς- 23 
, 

πῶς ὕδατος γαίης te χαὶ αἰϑέρος ἠελίου τε 

χιρναμένων εἴδη τε γενοίατο χροιά te ὕνητῶν, 
~ ~ ΄ l4 ἢ ToL ὅσα νῦν γεγάασι συναρμοσϑέντ *Aoon8i (vy, 

= \ 3. ΤΣ Δ, = 
δ, χαὶ wet OALYA 15 

> 397 b>) Vv 

ἐδίηνεν ἐν ὄμβρῳ, a oi , Qr γι > ΄ 
ὃς δὲ tote γϑόνα Κύπρις, ἐπεί τ 

ἂν | 

ὶ 
30 7.9 ΄ ς ~ -- ~ 

αἰϑέρ᾽ ἐπιπνείουσα vow πυρὶ δῶχε χρατῦναι. 
oe 

χαὶ πᾶλιν 
- QD) 4 35 SY. \ ΄ Ne \ / 

τῶν δ᾽ ὅσ᾽ gow μὲν πυχνά, τὰ δ᾽ ἔχτοϑι uava πέπηγεν. 
10 Κύπριδος ἐν παλάμῃσι πλάδης τοιῇσδε τυχόντα. 90 

peu On, ταῦτ᾽ ἐξ ὀλίγων τῶν εὐϑὺς προσπεσόντων ἐπῶν ἀναλεξάμενος παρεῦ 

υήποτε 6& τοῦ [υμπεδοχλέους ὡς ποιητοῦ υυϑιχώτερον παρὰ μέρος τὴν 

ἐπιχράτειαν αὐτῶν λέγοντος 

ἄλλοτε wey τ: συνερχύμ. 

£ S ὃ [0] ὩΣ [0] Φ ὧν τ ως wa [0] - τῷ oe 15 ἄλλοτε δ᾽ αὖ δίχ᾽ ἕχαστα φορε 
» ᾿Αριστοτέλης τῷ μυϑιχωτέ τ τ: ene UsVOS ἐρωτᾷ τοὺς THY δίνην 

O38 
2 

ms 
~ 5 ~ a ΄ 

τῆς υονῆς τῆς γῆς αἰτιωμένους. ὅτε τὰ στοιχεῖα διειστήχει χωρὶς ὑπὸ 
P) tod Νείχους, ἐπειδὴ τότε ἀμίχτων ὄντων οὐχ ἣν σύνταξις τῷ οὐρανῷ πρὸς 80 

τὴν γῆν. υᾶλλον δὲ ἀμίχτων ὄντων τῶν στοιχείων οὕπω οὐδὲ 6 οὐρανὸς 

90.ἦν. χατὰ τὴν τοιαύτην ὑπόϑεσιν, ἣ δὲ γῇ ἦν, εἴπερ ἀίδια τὰ στοιχεῖα, ὡς 
ee tic αἰτία τὸτε TH γῇ τῆς μονῆς ἦν:. οὐ yap δὴ xal τότε 

͵ 

», \ Q/ Vv >. > 21 > ~ σ > y 

TLAGETAL τὴν οι νην. ειπὴὶι OF AV, OLUAL, ᾿μπεδοχλῆς, OTL οὐχ ἔξεστιν. 

3b . S23 2. cx τε χωρὶς διειστήχει τὰ στοιχεῖα μὴ xual τῆς πρὸς ἄλληλα συντάξεως OTE χώρις DUELOTYASL τ OTOLYE μη τὴς τρος ἢ ¢ 

αὐτῶν οὔσης: οὐ γὰρ ἂν ἦν στοιχεῖα: ἀλλ᾽ ὃ λόγος τὴν φύσιν τῶν 

25 πραγμάτων ἀναπτύξαι βουλόμενος, χαὶ γένεσιν τῶν ἀγενήτων χαὶ διάχρι- 
~ te roe ~ 4 

σιν τῶν ἡνωμένων χαὶ ἕνωσιν τῶν διαχεχριμένων ὑποτίϑεται. 

ον p. 295232 Ἄτοπον δὲ χαὶ τὸ μὴ συννοεῖν ἕως τοῦ of μὲν οὖν πλεῖ- 40 
στοι περὶ τὰς αἰτίας ταύτας διατρίβουσι. 

Δεύτερον ἐπιχείρη!ι 
> ¢ 

» 37 2) \ f 5 , ΄ \ un πάλιν, ἐξ ὧν αὐτοὶ λέγουσιν, ἐπάγει. οἵ γὰρ 
30 τὸν χόσμον γεννῶντες ἐξ ἀρχῆς ὑπὸ τῆς δίνης εἰς τὸ μέσον ἀπωσϑεῖσαν 45 

1 Empedocl. 210 sq. dé τί Ab: 0€ τὶς F: ὃν ἔτι Ὁ 3 χροιαί τ᾽ εἴδη τε γενοίατο 

Ritsch] ypoat τε γενοίατο ὁ 4 cot] Stein: τοία AF: τόσσ᾽ ὁ γεγάασι F: 

γεγώασι A 5 ὀλίγον Fe 6 Empedocl. 215 ἐδίηνεν F: ἐδείχνεεν A: vol- 

vit Ὁ ἐν Ab: om. F 7 αἰϑέρ᾽ Stein: εἰ δὲ A: εἴδεα Fe ἐπιπνείουσα Panzer- 

bieter: ἀποπνοιοῦσα A: ποιπνύουσα Fe Joo A: ted F: puro "Ὁ 9 Empedocel. 

217 ὅσ᾽ ὁ: ὅσσ᾽ AF πέπηγε F 10 παλάμῃσι c: παλάμῃσιν A: παλάμης F 

ll ταῦτ΄ A: ταῦτα Fe 14 Empedocl. 67 sq. Guvepyduey Corr. eX συνέρχο- 

μεν A: Guvepydpeva F 18 post νείχους add. τίς ἡ αἰτία τότε τῇ γῇ τῆς nee 

ἦν; ς οὐχ -- ὄντων (19) F: om. Ab 19 6 om. Fe 20 ἀίδια Fb: det διὰ 

21 tis—7y om. ὁ 22.0" Fe ὅτι F: corr. ex ὅτε A 21 συννοεῖν Hen συν- 

paene evan. A 28 αἰτίας F: evan. A διατρίβουσιν Fe 29 αὐτοὶ CF: 

evan. A 30 δίνης CF: paene evan. A 
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~ \ ε \ , Sealy mena κα on a\ t ‘ 9 πὸο 

τὴν γῆν; ὡς τὰ χάρφη τὰ ἐν τοῖς δινουϊμένοις ὅδασι, (pact) μένειν χοιπὸν 237 
~ ΗΚ ‘ ~ 

ἐν τῷ μέσῳ Bia. ἄτοπον οὖν, φησί, τὸ μὴ συννοεῖν αὐτούς, διὰ τίνα 
αἰτίαν νῦν τὰ βάρος ἔχοντα φέρεται πρὸς τὴν γῆν" διὰ μὲν γὰρ τὴν δίνην 

| Ἃ A “ἢ \ ~ b) ? , nO n 5 

οὐχ ἂν εἴποις" χἀν yap ἡ χαὶ νῦν, ἀλλ᾽ οὐ πλησιάζει July ἢ δίνη. ὃι ἣν 5 
~ , > 

6& αἰτίαν χαὶ νῦν φέρεται τὰ νι πρὸς τὸ μέσον, διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν qo 

\ / ΄ ~ >) 5 ~ 

χαὶ τότε ἢ 1H ἠνέχϑη, εἴπερ ἦν ἀρχὴ τῆς φορᾶς αὐτῆς. 
[ρίτον ὃὲ ἐπιχείρημα Bera! τοιοῦτον’ εἰ τὸ πῦρ ἄνω φέρεται μὴ 

ΠΝ Ν , 3 ) σ. ig ‘\ as 4 ~ Q / 

διὰ τὴν δίνην, GAN Ste. πέφυχεν οὕτως" ἢ γὰρ δίνη τοῖς βαρέσιν, ὥς φασιν. 

αἰτία τῆς ἐπὶ τὸ μέσον φορᾶς" Ora τί μὴ χαὶ τὴν γῆν λέγομεν ἐπὶ τὸ 10 
ἵ., 4 ~ Co > 4 wv ~ , 5 ‘ \ 

10 U.s00v φέρεσϑαι TEOVAVIAY οὕτως: εἰ μὴ ἀρὰ λέγοι τις τῶν a ETL TO 

μέσον φερομένων διὰ τὴν δίνην τὰ χουφότερα ἐχείνοις ἐξ ἀνάγχης ἐπιπο- 
΄ ~ v ~ ~ » 

hater oe τοῦτο αἴτιον εἶναι τῷ πυρὶ τῆς ἐπὶ τὸ ἄνω φορᾶς: χαὶ γὰρ χαὶ 
ry i] 1 ‘ 

~ y ᾿ τ 
αὐτὸς ὁ ᾿Αριστοτέλης ἐρεῖ, ὅτι τὰ μὲν εἰς τὸ μέσον ἔρχεται, τὰ δὲ 1 

’ὔ 

ί 
> Sor \ 
Sean διὰ τὴν x i νῶι 

15 Τέταρτον δὲ ἐπιγείρημα ἐπάγει uot ἐν τούτῳ τὸ “ἄτοπον. ἐξ ὧν ὄπ hh ; ; 
A ΄ > ~ ΄ > σ as \ ΄ ~ 

ἐχεῖνοι οἶα συνάγων. εἰ γὰρ λέγουσιν, ὅτι ἢ δίνη τὰ βαρέα συνωϑεῖ 

ἔσον, ἐχρῆν ἐπιστῆσαι, ὅτι ἢ δίνη οὐχ ἔστιν αἰτία τῆς βαρύτητος 20 [0] ml ay 

rs | 

o- 

al ~ > 5 “- ~ 

Ἧ τῆς spent τοῖς σώμασιν xat αὐτούς, ἀλλὰ προὐπαρχόντων τῶν 
\ / ~ ar ΄ ΄ \ \ ΄ \ a / Ἐς \ ~ 5 

υὲν βαρέων τῶν ὃξ χούφων, διότι χατὰ τὰς ῥοπὰς διέφερε, διὰ: τοῦτο ἐν 
~ al ἊΝ = \ >) I > \ \ > \ 3 / 5 »"" \ ‘ 

20 τῇ δίνῃ τὰ μὲν ἐπὶ τόδε “ta ὃὲ ἐπὶ τύδε᾽ ἐφέρετο. εἰ οὖν κατὰ THY 

αὐτῶν φύσιν χαὶ πρὸ τῆς δίνης τὰ μὲν ἦν βαρέα τὰ δὲ χοῦφα, πῶς 
ΟΣ ΄ ΄ \ ΄ > > ~ ΄ Sig yo NI Pin AC i 
διεχέχριτο ἀπ᾿ ἀλλήλων; χαὶ τίς ἣν οἰχεῖος Exdotov τόπος χαὶ Ext τί ἢ % 

' 

0 

, vs 5 > ΄ >) , ox \ Ἃ + st \ 

χατο φυσιν χινησις αδεύτε. ηὉ yap oy ὁ Got Sri ay yao ἂν ταῦτον TO 

- \ ΄ > o > >? 

9 

» Ὁ et vc & 2ydyr ?} . δύ HleyMoOLce Wee χαὶ KXOVOW ELVaL, OUTW OF SY OVTMY οὐδ᾽ ἂν οινὴ OLEY WALLEY αὑτα βαρε ι 
\ 5 ‘ Vv b] ) Zam) \ 3 \ Ἃ \ ¢ \ ~ a7 2 / > a 

τὰ αὑτὰ OVTA, αλλ ἐπὶ τὰ αὐτὰ ἂν nolL ὑπὸ τὴς οἰνὴς ξ-΄ EPETO. Et Oc 
/ ‘ 

τῷ σι 

δηίη τις αὐτοῖς χατὰ φύσιν οἰχείους τύπους, ἔχει THY αἰτίαν τῆς χατὰ 30 
΄ ~ > > ~ > ΄ 

φύσιν κινήσεως χαὶ μονῆς, GAN οὐ πάντες τοῦτο παρέχουσιν. ἀπείρου γὰρ 
Vv ~ , Ce Φ es . / - , τι - , IN ἢ 

ὄντος τοῦ παντός, ὡς ᾿Αναξίμανδρος χαὶ ᾿Αναξιμένης δοχοῦσι "λέγειν, ἀδύ- 
= ΕΥ̓ \ v \ ΄ Aan ὯΝ ‘ Vv 31 \ Q \ δ᾽ ς- 

VATOY εἰναι τὸ ἄνω χαὶι TO XATW, τοῦτων OF μη οντῶν οὐὸξς TO ὕαρυ χαὶϊ vo 

\ 

\ 

ϊ 
᾿ δ Nas: connie esi vec NS ge ΜΞ 30 χοῦφον, εἴπερ βαρὺ μὲν τὸ ἐπὶ τὸ χάτω χατὰ φύσιν χινούμενον, χοῦφον 

p. 2950:10 Εἰσὶ δέ τινες; ot διὰ τὴν ὁμοιότητά φασιν αὐτὴ 

μένειν ἕως τοῦ σχεδὸν ταῦτά ἐστι. 10 

Ταύτης μὲν οὖν τῆς δόξης xat Πλάτων ἐστίν, ἐν οἷς ἐν Φαίδων: λέγει 

1 φασὶ seripsi: om. ACFe (post λοιπὸν add. λέγουσι ce, post βίᾳ aunt b) 3 φέρεται 

Fb: φαίνεται A 4 εἴποις C: elmore AF: εἴποιεν ὁ: dicet b 5 χαὶ νῦν αἰτίαν Fe 

αἰτίαν (alt.)] ἂν αἰτίαν Fe 19 ἐρεῖ] 29505 ἔρχεται F: corr. ex ἐπέρχεται A 

14 δίνησιν ς 16 ἐχεῖνοι CFb: ἐχεῖνα A τὰ βαρέα συνωϑεῖ AF: συνωϑεῖ τὰ βαρέα 

Cb 22 διεχέχριτο ACb: διεχρίνετο Fe 23 yap (alt.) CFb: om. A ταὐτῷ Cc 

πὸ C: corr. ex τῷ AF: om. ὃ 24 οὕτω ACF: οὕτως ς 21 παρέχουσιν Ab: 

παρέχουσι C: παραχωροῦσιν Fe 28 ὄντος CF: om. Ab λέγειν Ab: λέγειν καὶ An- 

μόχριτος CFe 33 ταῦτ᾽ ς ἐστίν Fe 94. Φαίὸ i 109 a 

34% 
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ς , ri \ ae ¢ ΄ ἌΣ f A > σε ~ >>. ἰσόρροπον γὰρ πρᾶγμα ὁμοίου τινὸς ἐν μέσῳ τεϑὲν οὐχ ἕξει μᾶλλον οὐδὲ 237> 

ἧπτον οὐδαμόσε χλιϑῆναι᾽ GAR ὅ ye ᾿Δριστοτέλης εὑρὼν προειλημμένην 45 
5. ow) Ξ 7 oy > ΄ Y” \ ~ hw, ~ 9s αὐτὴν ὑπὸ "Avatiludvooon ἐμμελέστερον οἴεται τὸ τοῦτον ἐλέγχειν τοῦ 238a 

> ΄ ᾿ ΄ ya σ m ΄ - Ὁ ΄ \ ΄ ἀντιλέγειν πρὸς Πλάτωνα ἤ, ὥς φησί τις τῶν διιστώντων τοὺς φιλοσόφους, 
ἐπειδὴ ἀνωτέρω ἴλλεσϑαι χαὶ χινεῖσϑαι τὴν γῆν ἔφη λέγειν τὸν Πλάτωνα 
περὶ τὸν διὰ παντὸς τεταμένον πόλον, διὰ τοῦτο τὴν περὶ τῆς μονῆς δόξαν 5 

\ 

οὐχ ἀνήγαγεν εἰς tov Πλάτωνα. ὁ δὲ ᾿Αλέξανδρος, διὰ τοῦ εἰπεῖν, φησίν, 

ὥσπερ τῶν ἀρχαίων ᾿Αναξίμανδρος ἐδήλωσεν ὡς χαὶ ἄλλων ὄντων 

σι 

) > ’ la ~ Ale “ \ VQ , σ 2... Ὁ ~ aed 

οὐχ ἀρχαίων ταύτης τῆς δόξης: ἣ χαὶ ἄδηλον, φησίν, ὅσον ἐπὶ τῇ λέξει 

10 ταύτῃ, πότερον χαὶ ἠρεμεῖ ἐν τῷ μέσῳ οὖσα ἢ μένει μὲν ἐν τῷ μέσῳ 10 ; 

μοιότητα, 
ε 

διά τε τὴν ἰσορροπίαν τὴν οἰχείαν χαὶ τὴν τοῦ περιέχοντος δι 
μένουσα δὲ ἴλλεται χαὶ χινεῖται περὶ τὸν διὰ παντὸς πόλον τεταμένον: 
ΠΝ Ξ PS 9\ 25/ 4 Nee N \ bie oy ive oy ἔνε te ~ \ 

ναξιμάνδρῳ δὲ ἐδόχει χαὶ διὰ τὸν ἀέρα τὸν ἀνέχοντα μένειν ἢ Yq χαὶ 
διὰ τὴν ἰσορροπίαν χαὶ ὁμοιότητα. πρὸς ταύτην τοίνυν ἀντειπεῖν τὴν 15 

15 δόξαν προϑέμενος τὸν συνιστῶντα αὐτὴν πρῶτον λόγον, ὥσπερ εἴωϑεν, ἐχ- 
τίϑεται. τὸ γὰρ ἐπὶ τοῦ μέσου ἱδρυμένον χαὶ ὁμοίως πρὸς τὰ ἔσχατα 
ἔχον διά τε τὴν ἑαυτοῦ πανταχόϑεν ἰσορροπίαν χαὶ ὁμοιότητα αὐτοῦ τε 

χαὶ τοῦ περιέχοντος οὐϑὲν μᾶλλον ἄνω ἢἣ χάτω ἣ εἰς τὰ πλάγια προσήχει 20 
΄ > \ \ σ > \ > ΄ ~ . i IN 7 ΄ φέρεσϑαι- ἀλλὰ χαὶ ἅμα εἰς τὰ ἐναντία ποιεῖσϑαι τὴν χίνησιν ἀδύνατον 

2 = > ἣν, eae σ ee \ & = on Fes > , 

20 ἐστιν εἰ οὖν ATE Ava μὴτε παρᾶ μέρος χινεῖσϑαι ταύτην δυνατόν, 

ἀνάγκη ἠρεμεῖν. τοῦτον οὖν τὸν λόγον χομψῶς μὲν εἰρῆσϑαί φησι, 

τουτέστι πιϑανῶς, οὐχ ἀληϑῶς δέ: τὸ γὰρ ὁμοίως ἔχειν πρὸς τὰ ἔσχατα 30 
5 vy vs ~ ~ 5 \ \ \ ~ wv , ΄ ΄ οὐχ ἔστιν ἴδιον τῆς γῆς, ἀλλὰ χαὶ πυρὶ καὶ τοῖς ἄλλοις στοιχείοις ὑπάρχει" 

χαὶ τούτων γὰρ ἕχαστον διά τε τὴν ἑαυτοῦ χαὶ τὴν τοῦ περιέχοντος ὅμοιο- 
25 μέρειαν ὁμοίως ἔχει πρὸς αὐτό: ὥστε χατὰ τοῦτον τὸν λόγον ἀναγχαῖον, 

ὃ dy τεϑῇ ἐπὶ τοῦ μέσου, μ 
ἠρεμήσει. οὕτως οὖν ἀντιπαραστὰς πρὸς τὸν λόγον χαὶ συγχωρήσας τὴν 

ἀρχὴν αἰτίαν εἶναι τὴν ὁμοιότητα ἐλέγχει αὐτὸν ἐχ τοῦ χαὶ τοῖς ἄλλοις 
αἰτίαν ὀφείλειν τοῦ αὐτοῦ γίνεσϑαι χαὶ τότε λοιπὸν ἐνίσταται. ὅτι οὐχ 

80 ἀναγχαῖον τῆς μονῆς τὴν ὁμοιότητα αἰτίαν εἶναι, ἀλλ᾿ ἐχεῖνο μᾶλλον, ὃ χαὶ 8ῦ 

ἧς φορᾶς αἴτιόν ἐστι τῆς πρὸς τὸ μέσον: οὐ γὰρ μόνον φαίνεται μένουσα 
πὶ τοῦ μέσου, ἀλλὰ ual φερομένη πρὸς τὸ μέσον. εἶτα, ἐπειδὴ τῇ 

αἰσϑήσει οὐ φαίνεται ἢ ὅλη 1H φερομένη πρὸς τὸ μέσον, κατεσχεύασεν 
dtd διὰ τοῦ ὅπου γὰρ ὁτιοῦν φέρεται μόριον αὐτῆς, ἀναγχαῖον 40 

ς \ \ o ΄ ~ x > \ ΄ σ 
ϑα φέρεσϑαι χαὶ τὴν ὅλην ὁμοιομερῆ οὖσαν. ἀλλὰ μήν, ὕπου 

τ 

2 
ξ 

ὃ 

85 ἐνταῦ 

299 1 πρᾶγμ: ς οὐδ᾽ ¢ 2 οὐδαμόσε F: ulla tenus Ὁ: οὐδαμῶς AC χλιϑῆναι 

Fb: ἐχχλιϑῆναι A: χινηϑῆναι C 5 ἀνώτερον F 6 τεταμένον ὁ: τεταγμένον Ab: 

τεταρμένον F 12 χαὶ] τε χαὶ Fe τεταμμένον πόλον F: τεταμένον πόλον ς 

τεταγμένον Ab 13 6° ὁ 15 tov] πρῶτον τὸν c πρῶτον OM. 6 

10. ἔσχατα Fb: ἔχοντα A 17 xai] AC: te xat Fe 18 οὐδὲν ς 19. τάναν- 

tla ¢ 20 χινεῖσϑαι --- ἠρεμεῖν (21) F: κινεῖν ἀνάγχη Ab; fort. κινεῖται ἠρεμεῖν ἀνάγχη 

21 οὖν] μὲν Fe μὲν A: om. Fb 23 ὑπάρχει F: inest b: om. A 26 ὃ] 

πᾶν ὃ Fe 29 αἰτίαν ὀφείλειν AC: ὀφείλειν αἰτίαν Fe 31 οὐ -- μέσον (32) Fb: 

om. A 
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ἢ εὐ έγει ἐνταῦϑ ἡ διν" tobro Yao Behe 9: PEPETAL τι KATA GUGLY, χαὶ μένει ἐνταῦϑα χατὰ φύσιν’ τοῦτο γὰρ δέδειχται 238a 
‘ 

Ld is a 

πρότερον. εἰ οὖν τὸ μὲν ὁμοίως 

ἄλλοις στοιχείοις ἐστί, τὸ δὲ χατὰ φύσιν πρὸς τὸ péor 
ἴδιον, τοῦτο ἄν εἴη αἴτιον, 4 πρὸς τὸ μέσον συγγένεια, Gt ἣν χαὶ φέρεται 4 

» \ τὰ Μ \ \ ~ 

εχξειν TAOS τ ξ σχα τὰ AXOLOV χᾶϊ τοις 

ois) 
: 

/ ~ ~ 

ν φέρεσϑαι τῆς γῆς 

΄ -χ- La " ] 5 πρὸς τὸ μέσον χαὶ μένει | ἐν πᾷ υέσῳ, χαὶ οὐχὶ ἢ ὁμοιότης. 2380 
Α gee: ἊΣ ate Ν 
Καὶ τοῦτο δέ, φησίν, ἄτοπον ποιοῦσιν οἵ περὶ τῆς μονῆς τῆς γῆς 

ζητοῦντες τὸ περὶ μὲν ταύτης ζητεῖν, διὰ τί ποτε μένει ἢ γῆ ἐπὶ τοῦ 
; Υ 

μέσου, τὸ δὲ πῦρ μὴ ζητεῖν διὰ τί ἐπὶ τοῦ Renee μένει" χατὰ ὃ 

γὰρ τοῦ χοινοῦ τὸ μένει: ὁδὸς γὰρ ἦν αὐτοῖς καὶ ἐπὶ τὴν ee τῆς γῆς 

10 εὕρεσιν αὕτη. εἰ γὰρ εὕροιεν. ὅτι χατὰ φύσιν τοῦτο τῷ πυρὶ τὸ ἐπὶ τοῦ 
x 
ι ᾿ς rated δῆλον, ὅτι ee εἶναι χαὶ τῇ γῇ φύσει τινὰ τύπον, 

’ 

Os (ὃ. εἰ 68 μὴ τῷ πυρὶ χατὰ φύσιν ἐστὶν ὁ ἔσχατος τόπος, οὐδὲ 10 ἊΣ = "Soy 
ἜΣ 

[0] < Oo > 

~ \ > wv » ἘΞ ~ \ 5 Ape = 

TY τ ἂν εἴη χατα φύσιν 6 υέσος, χαὶ τότε, ει 04%, EY PTY THY ἀναγχην 

, 

τῆς ὁμοιότητος αἰτιᾶσϑαι. χαΐτοι πλασματώδης ὁ λόγος χαὶ ὅμοιος ἐχείνῳ 
15 τῷ περὶ τῆς τριχός" λέγουσι γὰρ οἱ σοφισταί, ὅτι, ἐὰν ple ὁμοιομερὴς 

οὖσα ἰσχυρῶς ταϑῇ χαὶ ὁμοία Ἰένη τα! Ov ὅλης 7% τάσις, οὐ ῥαγήσεται’ τί 15 

γὰρ μᾶλλον χατὰ τόδε τὸ μέρος ἣ τόδε τῆς τε τριχὸς ὁμοίας οὔσης χατὰ 

πάντα τὰ μέρη χαὶ τῆς τάσεως αὐτῆς ὁμοίας γινομένης; ὁμοίως δὲ χαὶ 
~ ~ ~ ‘x e . , ΄ 

πὶ τοῦ πεινῶντος χαὶ διψῶντος σφόδρα. ὁμοίως δὲ Excitepov, χαὶ ὁμοίως 

Ov ὦ. - ροφῆς τε χαὶ πόματος χαὶ διὰ τοῦτο ὁμοίως ὀρεγομένου: χαὶ 30 
\ 

ie 
τὴς 

νδέοντος τ 

τοῦτον γὰρ ἠρεμεῖν ἀναγχαῖον ἐπὶ μηδέτερον eae διὰ 
΄ 

ι 

ὌΝ ΄ v ~ > \ 

C ἀλλὰ μὴ ἐπὶ τόδε, ὁμοίας οὔσης τῆς τε ἐνδείας χα ΣῚ ral a Oo. ὩΣ © τὶ 4) Er a ° < ΩΣ 

Ov ὧν 
peal ΞΗ > > Ἁ Ξ \ a e , > \ s A hat fe ρέξεως; εἰ οὖν μὴ χατὰ φύσιν οἵ τόποι, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀνάγχην τῆς 

ὁμοιότητος μένει ἢ γῆ. ὅπερ ὅμοιόν ἐστ! τοῖς εἰρημένοις πλάσμασι, ζητη- 5 

τέον αὐτοῖς περὶ τῆς τοῦ πυρὸς ἐν τῷ ἄνω μονῆς. el γὰρ μὴ κατὰ φύσιν bo or 

v , ~ ~ Vv v 

μένει, ἄπορος ὁ λόγος χαὶ τοῦ περὶ τῆς γῆς ἀπορώτερος, εἴπερ μὴ ἔστιν 
> 

λό 

ἐπὶ τούτου τὴν ὁμοιότητα αἰτιάσασϑαι" εἰ δὲ χατὰ φύσιν, χαὶ τῆς γῆς ἂν 
εἴη τὸ αὐτὸ αἴτιον. ϑαυμαστὴ δὲ ἢ τῶν παραδειγμάτων τῆς ὁμοιότητος 30 

εὐπορία μετὰ σχωπτιχῇς χάριτος" δῆλον δέ, ὅτι διαρρήγνυται 7 ὕρίξ- 
80 πλάσμα γὰρ τὸ οὕτως ὁμοιομερῇ αὐτὴν ὑποῦϑέ Bone ἀλλὰ “at ἢ ὁμοία 

τάσις ἀδύνατος τῶν ἄχρων χαὶ τοῦ 

δείγματος, χἄν ἴσον ἀπέχῃ, χατεπείγει μᾶλλον τὸ ὃ 

μᾶλλον τοῦτο 7 ἐχεῖνο χατεπείγει, ὁπότερον ἄν τύχῃ, αἱρήσεται, ὡς δύο 3 
v car ΄ » ΄ 

ὄψων ἥδέων πρηχειμένων ὁμοίως, ὅπερ ἂν τύχῃ, πρῶτον ἀναιρούμεϑα: ἢ 

2 ἔσχατα Fb: ἔχοντα A 4 τοῦτο] τούτου ο ὃ οὐχὶ CF: οὐχ ἦν A 

6 δέ A: om. Fe 8. 9 xatd γὰρ tod xowwod AC: κατὰ xowod γὰρ F: χατὰ τοῦ 

χοινοῦ γὰρ ς 9 'μένει ACF: μένειν c 10 αὐτή A 11 ante δῆλον del. χατὰ 

γὰρ τοῦ χοινοῦ τὸ μένει A 13 et) F: ἐστὶ A: 7 Ὁ 16 ὁμοίως Fe διαρραγήσεται 

Ες 18 ὁμοίας AF: ὁμοίως Cb 19 xai(pr.)] ἅμα καὶ Fe 20 πόματος] corr. 

ex δ πρὸς F: πώματος A 21 τοῦτον γὰρ] yao καὶ τοῦτον Fe ἐπὶ Fb: 

ἐπειδὴ A 28 τῆς τῶν παραδειγματαν ὁμοιότητος Fe 29 εὐπορία --- ἣ Fb: om. A 

30 οὕτως F: οὕτω A 33 τύχῃ F: τύχοι A 34 τύχῃ F: τύχοι A ἀναιρού- 
μεϑα A: ulique eligemus b: αἱρούμεϑα Fe 
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vip δμοιότης οὐ παντελῶς χωλύει. τὴν αἵρεσιν, GAN ἀργοτέραν ποιεῖ τὴν 238» 

ἐπιδρομὴν ὑπὸ τοῦ ἑτέρου περισπωμένην. 
Θαυμαστὸν δέ, φησί, καὶ τὸ περὶ μὲν τῆς μονῆς τῆς γῆς ζη- 40 

τεῖν, περὶ δὲ τῆς φορᾶς μὴ ζητεῖν, διὰ τίνα αἰτίαν τὸ μὲν ἄνω 

5 φέρεται, τὸ δὲ ἐπὶ τὸ μέσον, μηδενὸς κωλύοντος: ἢ γὰρ εὕρεσις 

τῆς τοῦ μένειν αἰτίας ἀχολουϑεῖ τῇ περὶ τῆς χινήσεως, ὥσπερ χαὶ ἀνάπα- 
λιν" συνὺπ roi tie yap ἀλλήλαις. δείξας ὃ moors ἐρῶν, ὅτι πρὸς THY τῆς 

Qry a- 
ΞΞ : Ξ Η ; 2 : 

γῆς μονὴν οὐχ ἔστιν ἀναγχαῖος ὃ ἀπὸ τῆς ὁμοιότητος λόγος ἄλλης οὔσης 4 
> 

ει 
SALAS geeky ἥπατι Ζ Ε > ~ By ΄ A nN ae pane f) , 926: 

αἰτίας προχειροτέρας τῆς τοῦ χατὰ φύσιν γὰρ φέρεται χατὰ φύσιν 2398 

10 πρὸς τὸ μέσον, δῆλον, ὅτι ual μένει χατὰ φύσιν: νῦν δείχνυσιν, Gt οὐδὲ 

ἀληδὲς ὅλως ἐστὶ καϑ’ αὑτὸ τὸ λεγόμενον, ἀλλὰ χατὰ συμβεβηχὸς ἀληϑὲς 
\ τὸ ἀναγχαῖον μένειν ἐπὶ τοῦ μέσου πᾶν, ᾧ μηϑὲν μᾶλλον δεῦρο 

ἢ 7 δεῦρο χινεῖσϑαι weaouy ce ᾧ γὰρ κατὰ φύσιν ἐστὶ τὸ μένειν ἐπὶ, ὅ 
5 

‘ 

~ ~ 4 Ὡς ΟἹ ΄ ΄ \ 

τοῦ μέσου, τούτῳ ἀνάγχη μένειν ἐπὶ τοῦ μέσου, ᾧ ὃὲ ἀνάγχη μένειν ἐπὶ 

15 τοῦ μέσου, τούτῳ συμβέ Ὁ τὸ μηδὲν μᾶλλον ἐπὶ, τάδε ἣ ἐπὶ τάδε χινεῖ- 
σ afar. χαν ay: bo οὖν εἰπεῖν, ὅτι ἀνάγχη μένειν ἐπὶ tod μέσου, ᾧ μηδὲν 

~s ~ > ) > σ v ~ ss 

υᾶλλον δεῦρο ἡ δεῦρο xutvetovar Bea GAR οὐχ ὅτι αἴτιον τοῦτο τοῦ 
΄ 5 ΄ 93) ὦ ~ Up Sues, ΄ ΄ > Sy τ > 

υένειν ἐστίν, GAR ὅτι τῷ ἐξ ἀνάγχης μένοντι συμβέβηχεν: ἐπεὶ ὅτι οὐχ 10 
= a ra ᾿ ~ o ἊΝ 

ἔστιν αἴτιον τοῦτο τοῦ μένειν, δηλοῖ τὸ ὅσον ἐπὶ τούτῳ μηδὲν κωλύειν 
S ~ \ ~ >} / σ σ >} \ > / \ \ 

20 χινεῖσϑαι τὸ τοιοῦτον, οὐ μέντοι ὅλον ἅμα, ἀλλὰ διασπώμενον. χαὶ γὰρ 
\ ~ +,.\ 5 ~ , Q~ ao Ν 5 \ ~ / ~ c , 

τὸ πῦρ ἐὰν ἐν τῷ μέσῳ TENT], Gov μὲν ETL τῷ λόγῳ τὴς ὁμοιότητος 

μένειν αὐτὸ ἐπὶ τοῦ μέσου ἀνάγχη" δυοίως 140 oe! χαὶ αὐτὸ πρὸς πᾶν 15 

τὸ ἔσχατον δι προῖς ὄν: ἀλλ ὁρῶμεν, ὅτι οὐ μένει τὸ πῦρ, ἀλλὰ πάντῃ 

ρέρεται ἀπὸ τοῦ μέσου πρὸς τὸ ἔσχατον, ἂν μή τι κωλύῃ, πλὴν οὐχ ὅλον 

25 πρὸς ἕν σημεῖον, ἀλλὰ τὸ ἀνάλογον μόριον τοῦ πυρὸς πρὸς τὸ ἀνάλογον 
τοῦ ἐσχάτου, οἷον τὸ τέταρτον τοῦ πυρὸς μέρος πρὸς τὸ τέταρτον τοῦ 50 

περιέχοντος: χαὶ γὰρ δυνατὸν ἀνάλογον διαιρεῖσϑαι, ἐπεὶ μηδὲν τῶν σωμά- 
\ 

τῶν ἄμξο 066 ἐστι: τοῦτο γὰρ 7 OTLY UY) δηλοῖ. τοῦτο ὃ φησι μόνην ἀναγ- 
~ ’,ὔ ὋΣ -Ὁ la ld \ ‘ σ ~ a 

χαῖον Στ 2x τῆς ὁμοιότητος τὸ μὴ ὅλον σῶμα πρὸς ἕν σημεῖον 

80 χωρεῖν, οὐ μέντοι τὸ μὴ χινεῖσϑαι. 
Εἰπὰ τ Χ σ σ 3) ‘ — Same σ ot ~ >) Cc Cc - 

indy οὖν, ὅτι ὅσον ἐπὶ τῇ ὁμοιότητι, ὥσπερ τὸ πῦρ. εἰ ὑποτεϑείη 2% 
5 ~ ΄ RP ae 5. ox isle a \ \ ΄ Ea A \ ΄ Wy ~ 

ἐν τῷ μέσῳ χείμενον, οὐχ ἐχωλύετο διὰ THY ὁμοιότητα χατὰ μέρη χινὴ 

ϑῆναι. οὕτω χαὶ ἢ γῆ- προστίθησι χαὶ ἄλλον χινήσεως τρόπον ἐδύνατο 

2 περισπωμένην A: περισπωμένη F: παρασπωμένην ὁ 4 περὶ --ζητεῖν c: et de 

latione autem non quaerere b: om. AF φορᾶς] φορᾶς αὐτῶν ὁ τίν᾽ ¢ 

ie ὦ 7 ἀλλήλαις F: ἀλλλήλοις Ac 9 τῆς om. ὁ 10 δείχνυσιν ec: ostendit 

b: om. AF 11 ὅλως ἐστὶ Fb: ἐστὶν ὅλως A: ἐστι ὅλως ὁ 12 μηδὲν ὁ 

14 τούτῳ ---μέσου (15) AC: om. be: mg. F τούτῳ CF: τοῦτο A 15. ἐπὸ πίρ ee: 

corr. ex ἐπεὶ ἃ 16 ᾧ] πᾶν ᾧ ς 17 τοῦτο F: corr. ex τούτῳ A 18 ἐστίν -- 

μένειν (19) F: habuit C: om. Ab 19 χωλύειν AF: χωλύει Ce 20 ὅλον ἅμα] dua F: 

ὅλον ὁ διεσπασμένον ὁ 27. 28 σωμάτων Fb: ἀσωμάτων A 29. συμβαίνειν 

Fb: συμβαίνει A σῶμα ACKFb: ἅμα ec 31 ὅτι om. Fe ὑποτεϑείη Εἰ: ἀπο- 

τεθείη Ab 32 διὰ τὴν ὁμοιότητα Ab: om. Fe χατὰ F: χατὰ ta A 

Bo οὕτως C ἠδύνατο ¢ 
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γάρ, φησί, μανουμένη χαὶ ἐξ ἐλάττονος μείζων γινομένη χινεῖσϑαι ἀπὸ τοῦ 3394 

μέσου μηδὲν τῆς ὁμοιότητος χωλυούσης τὸν τρόπον τοῦτον τῆς χινήσεως, 30 

εἰ μὴ φύσει τῆς γῆς ὃ τύπος οὗτος ἦν, διὸ οὐδὲ αὐξομένη ὑπερογχοῦται. 

Ταῦτα μὲν οὖν τοῦ ᾿Αριστοτέλους, χαὶ τάχα ἄν τις ὑπονοήσοι τῷ 
5 ὄντι μὴ πρὸς τὴν [[λατωνιχὴν ἀπόδειξιν αὐτὸν ἁπλῶς ἀποτείνεσϑαι: τοῦ 
γὰρ Πλάτωνος τὴν ἰσορροπίαν χαὶ τὴν ὁμοιότητα αἰτιωμένου ὁ ᾿Αριστοτέλης 30 

οὐδαμοῦ φαίνεται τῆς ἰσορροπίας μνησϑείς, xdv ὃ ᾿Αλέξανδρος ἀντὶ τῆς 

διμοιότητος πανταχοῦ τὴν ἰσορροπίαν παραλαμβάνῃ. πλὴν χἂν πρὸς ἐχεῖνον 

ἀποτείνηται τὸν λόγον 6 ᾿Αριστοτέλης, ῥητέον, ὅτι ὁ Σωχράτης ἐξ ὑποϑέ- 

10 σεως πρηάγει τὸν λύγον, ὡς, εἰ ἔστιν ἣ γῇ ἐν μέσῳ τῷ οὐρανῷ περιφερὴς 40 

οὖσα, οὐδενὸς αὐτῇ δεῖ πρὸς τὸ μὴ πεσεῖν οὔτε ἀέρος οὔτε δινήσεως: 7, 
γὰρ κατὰ φύσιν apron τὰν; ἢ τυχοῦσα, ἀλλ᾽ ἢ πανταχόϑεν αὐτὴν εἰς 

τὸ χέντρον συνάγουσα ὁμοίως ὁμοιομερῆ οὖσαν χαὶ ἢ τοῦ οὐρανοῦ ὁὅμοιο- 

μέρεια χαὶ ἰσορροπία αὐτάρχης πρὸς τὴν τῆς γῆς μονήν. οὔτε γὰρ αὐτή 4 

15 mote ἑχοῦσα ἐχστήσεται οὔτε ὅλη οὔτε χατὰ μέρος" τί γὰρ μᾶλλον τῇδε 
4 ’ 4 

QO 

΄ Ψ \ σ \ bP] , bh +i \ ΄ © 

ἢ τῇδε ὁμοίως ἔχουσα πρὸς ὅλον tov | οὐρανόν: ἀλλ᾽ οὐδὲ χατὰ wenn 3990 
~ , ~ ΄ 355) Ἂ 4 5" ΄ 

χατὰ ee ὄντος αὐτῇ τούτου τοῦ τύπου. GAN οὐδὲ ὃ οὐρανὸς αὐτήν 
τὶ 

== “= =P Ta ἈΥΝΠΤΙΝ Ἢ ent) Ἂ a Q? 7 
ts ξ “ ξ U S005 Φαῦτῷ DILENTS OA 1 IUTS ' INO 0 Bras ται οὔτε χατὰα μξρο AVTO0 OWOLOU 07, OAOS WY ODT xa ὅλον 

\ ‘ > ΕῚ > > ~ » 
ἑαυτὸν ἀεὶ ὁ αὐτὸς ὧν χαὶ τὴν αὐτὴν ἀεὶ πρὸς τὴν γῆν ἔχων σχέσιν. τὸ ὃ 
ὧν ” ig at ΄ -" ~ ¢ ΡΟΣ ΒΞ We EAL? 3 > > Χ 

20 GE πῦρ, xdv Ἢ ὁμοίως τῇ γῇ ὁμοιομερὲς τε. χαὶ ἰσόρροπον, GAN οὐ πρὸς 
\ \ > ΄ ΔΝ \ x Sens > 7 ρ΄“ > 4 , 

τὸ χέντρον ἔχει τὴν ἰσορροπίαν, ἀλλὰ πρὸς τὸ πέριξ" διό, ὅταν ἐν ἀλλοτρίῳ 
, ~ ~ ~ Nea \ oN 

τόπῳ τῷ χέντρῳ τεῦϑῇ τὸ TOP, σπουδάζει διὰ τῆς συντομωτάτης ὁδοῦ 
~ > -ν ~ Vv v 7 ~ ~ 

πρὸς τὸ olxetov ἀναϑεῖν, χαὶ τῷ ὄντι et τις ὅλον τὸ TOP τέϑειχε πρὸς τῷ 10 
Ψ = xn Q~ > 5» Ἁ 5 . ΝΟΣ 5 \ nn Vv C ~ 

χέντρῳ, διασπασθῆναι ἣν αὐτὸ avayxy* τὸ Ge αὐτὸ dv ἔπαϑε χαὶ ἢ γῆ 
ΕΣ - / - { ~ Ὁ >. a. \ i \ re 4 ἴα \ , v 

25 ἐν τῷ πέριξ τεϑεῖσα. οὐδὲ dE τὸ πῦρ ἀπὸ τοῦ πέριξ χατὰ φύσιν ὄντος 
i ( 

1 

~ ~ ~ Vv ΄ v 

αὐτῷ χαὶ ὁμοίως πρὸς αὐτὸ τοῦ οὐρανοῦ ἔχοντος χινηϑείη ἂν οὔτε xad 
τὰ ' 

a> \ ΄ Ἁ 5 i“ 5 ~ = N \ 5 4 , a 

ὅλον οὔτε χατὰ BEpM πλὴν εἰ fa τι αὑτοῦ γε Ὁ ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ τού- 15 
ἵν 

του ἀληϑὲς εἰπεῖν ἘΠῚ γὰρ πρᾶγμα Guotov τινὸς πλησίον τεῦ ὲν οὐχ 

tet μᾶλλον οὐδὲ aise» oddau.oce hed Five” . ἀλλὰ τὸ μὲν πῦρ ἅτε πλη- 
\ 

TTEL 30 σιάζον τῷ οὐρανῷ χαὶ μᾶλλον αὐτῷ ἡνωμένον μετὰ τοῦ φυλάττειν τὸν 
e ~ / e > ~ ~ ΄ ΝΕ ~ ~ ΄ 

ἑαυτοῦ τύπον ὥσπερ ὁ οὐρανὸς χαὶ συγχινεῖται αὐτῷ. 7 δὲ ΤΠ πε yay 

ἈΝ = ~ ~ \ \ 

΄ ~ \ 5 , σ Sy σ σ ΄ 

συγγξενης ὑποστασα μξνξει περι αὐτὴ. GOA OLY, OTL, ἡπξρ O "Apis TOTEAY, US 20 

, 5 ~ ~ ν᾿ 

σι τῆς μονῆς τῇ γῇ τὸ χατὰ φύσιν αὐτῇ τοῦτον εἶναι τὸν αἴτιον εἶνα! φη 
Ὡ ) , ~ Ὄ / ¢ Ἢ , ’ὔὕ , ¢ 

τόπον. τοῦτο ὑποϑέμενος ὁ Σωχράτης τὴν αἰτίαν προστίϑησι φυσιχήν. δι ΓΕ 

1 φησί Fb: φασί A ὑπονοήσοι F: ὑπονοήσῃ A: ὑπονοήσειε ὁ 6 αἰτιωμένου Fb: 

αἰτιώμενος A 11 δινήσεως sScripsi: διανοήσει A: δίνης Fe ἣ F: corr. ex 

7 A 13. 14 ὁμοιομέρεια F: ὁμοιομερία A 14 αὐτή F: αὕτη Ab 

15 οὔτε ὅλη --- μέρος om. ὁ νέρη F 10. ὅλον τὸν] τὸν ὅλον Fe 18 μέρη 

Fe post ὧν rep. χαὶ thy αὐτὴν ἀεὶ 6 lin. 19 A: et idem semper Ὁ 21 éy 

Fb: om. A 22 petatedy τῷ xévtpw F: τῷ χέντρῳ μετατεϑῇ c ὁδοῦ Fb: συνό- 

δου A 23 τὸ (pr.)] τὸν ὁ τῷ ὄντι om. Fe τέϑειχε F: comp. A; fort. ϑείη 

24 αὐτὸ (pr.) Fb: αὐτῷ A 25 ὄντος F: ὄντ! A 27 τι αὐτοῦ Fb: πᾶν tod A 

29 οὐδαμόσε F: οὐδαμῶς A 30 ἡνωμένον A: ὡμοιωμένον Εἰ: similis Ὁ 92. ὑπο- 

στᾶσα Fb: ὑποστάσει A 6 om. Fe oo τὸ F: ty A 
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10 

-- σι 

τῷ σι 

a a ἐν τοῖς οἰχείοις τόποις ὄντα οὐ δεῖταί τινος ἄλλης τ οἴον 239b 
ἀέρος ἣ BHA, πρὸς τὸ μὴ χινηϑῆναι ἐχεῖϑεν δ ΜΡΡΟῚς αὐτοῖς τῆς τε 2 
ἰσορροπίας χαὶ τῆς τοῦ περιέχοντος ὁμοιότητος. 0 δὲ ᾿Δριστοτέλης πρὸς 
τοὺς οἰομένους ἀπαντᾷ τὴν ὁμοιύτητα χαὶ τ ποτ ἀρχεῖν πρὸς τὸ 
"ἢ χινεῖσϑαι καὶ τοῖς ἐν ἀλλοτρίῳ τόπῳ χειμένοις, διὸ ἀπὸ ὃ τῆς τοῦ πυρὸς 
παραϑέσεως ἐλέ es peach τὸν τ τοῦ ἐνταῦϑα τιϑεμένου χαὶ παν- 80 
τὸν τ τ εἰς τὸ χατὰ Ὁ εἶναι τὸν τόπον περιάγει αὐ αροι 
ταύτην ἀρχὴν εἶναι νομίζων: 6 δέ Ἔ Σωχράτης χαὶ τούτου τὴν αἰτίαν 
ἀποδέδωχε. χαί μοι δοχεῖ χαὶ περὶ τὰς τῶν στοιχείων ἀρχὰς τοιοῦτόν τι 
συμβῆναι τῷ ᾿Αριστοτέλει. αὐτὸς μὲν γὰρ ἠρχέσϑη ταῖς ποιότησι ϑερμῷ a 
χαὶ ξηρῷ χαὶ τοῖς ἐναντίοις, ὁ δὲ Τίμαιος χαὶ τούτων τὰς ἀρχὰς ἀναζητῶν 
ἀνῆλϑεν εἰς τὰ σχήματα. 

Συμπερανάμενος δὲ τὴν περὶ τοῦ σχήματος χαὶ τὴς ϑέσεως χαὶ τῆς 

μονῆς τῆς γῆς ἱστορίαν ἐπὶ τὰ ξαυτῷ περὶ τούτων δοχοῦντα λοιπὸν 40 
μέτεισιν. 

p- 296224 Ἡμεῖς δὲ λέγομεν πρῶτον, πότερον ἔχει χίνησιν ἣ 
μένει ἕως τοῦ φανερὸν ἐχ τούτων. 45 

7 ~ ‘C ΝΡ» σ > ae ΄ ~ ΄ » \ Πρῶτον προτίϑεται δεῖξαι, ὅτι οὐ χινεῖται ἢ γὴ χύχλῳ | οὔτε περὶ 2408 
~ 3 ε y ΄ > - τὸ μέσον, ὡς ἕν τῶν ἄστρων οὖσα, ὡς ἔλεγον οἱ [Πυϑαγόρειοι, οὔτε ὡς 

5 ~ ΄ \ \ Ve ~ \ ) ΄ ἢ σ΄ 7 ἐν τῷ τς ep We ASN en του τοῦτος na: “AL δείχνυσιν, OTL ἀδύ- 
νατον Be οὕτω χινεῖσϑαι χατὰ τὸν δεύτερον τῶν ὑποϑετιχῶν τρόπον 

φι 
οὕτως" εἰ χινεῖται χύχλῳ ἣ γῆ. βία χινεῖται τον τ χίνησιν" ἀλλὰ 
μὴν ἀδύνατον αὐτὴν βίᾳ χινεῖσϑαι χαὶ παρὰ φύσιν: ἀδύνατον ἄρα χύχλῳ 
χινεῖσθαι τὴν γῆν. zat τὸ μὲν συνημμένον δείχνυσιν οὕτως: εἰ μὴ τ 
χινεῖται τὴν χύχλῳ mest ἢ γῆ; χατὰ φύσιν αὐτὴν χινεῖται- ΤΠ ἢ γὰρ 
τὸ χινούμενον ἢ Bia ἣ χατὰ φύσιν χινεῖσϑαι: ἀλλ᾽ εἰ χατὰ φύσιν ἐχινεῖτο 10 
χύχλῳ, χαὶ τῶν μορίων ἕχαστον “τ: ταύτην 8 THY φοράν: ἀλλὰ μὴν 
τὰ μόρια οὐ χινεῖται χύχλῳ, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ εὔγεως φέρεται πρὸς τὸ μέσον: οὐχ 
ἄρα χατὰ φύσιν ἢ γῆ χινεῖται τὴν χύχλῳ χίνησιν" βίᾳ ἄρα. τὴν δὲ ἀντι- 
στροφὴν τὴν λέγουσαν: ἀλλὰ μὴν βίᾳ οὐ χινεῖται: χατεσχεύασε Ovydust 15 
ἐν δευτέρῳ σχήματι χατηγοριχῶς οὕτως: ἢ γῆ ἀΐδιος: τὸ βίᾳ χαὶ παρὰ 
φύσιν χινοῦμενον οὐχ ἀΐδιον: ἢ ἄρα γῇ οὐ χινεῖται βιαίως. ὅτι δὲ ἢ γῆ 
ἀίδιος, παρέδειξεν ἐκ τοῦ τὴν tod χόσμου τάξιν ἀΐδιον εἶναι, ὥστε ual ij 
γῇ atdros. 

1 ἄλλης τινὸς ὁ περιεργείας A: συνεργείας Fe: cooperatione Ὁ 3. 4 ἀπαντᾷ 
πρὸς τοὺς οἰομένους Ebe 10. 11 ξηρῷ χαὶ ϑερμῷ Fe 11 τούτων Fb: tocov A 
13 

19 

21 

χαὶ (pr.)] 7 A 14 τὰ ἑαυτῷ Fb: τῷ ἑαυτοῦ A 16 λέγομεν A: λέγωμεν Fe 
Πυϑαγόρειοι F: Πυϑαγόριοι A 20 ἰλλομένη b: ἱλλομένην A: ἰλλομένην F 
οὕτω ACF: οὕτως c 22 ταύτην Fb: αὐτὴν AC 23 ἀδύνατον (alt.) Fb: om. 

AC 25 τὴν κύχλῳ χίνησιν χινεῖται Fe 29 χινεῖται ἡ γῆ Fe 91 χατηγορι- 
κῶς CF: χατηγορηχὼς Az χατηγοριχῶν ς 
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Εἴτα xat δεύτερον ἐπι ae ῥημα ἐπάγει τοιοῦτον" εἰ χύχλῳ χινεῖται ἢ 2400 

yy εἴτε περὶ τὸ μέσον εἴτε ἐπὶ τοῦ peaotts ἀναγχαῖον αὐτὴν δύο χι- "1 
\ ~ 

γεῖσϑαι χινήσεις, ὥσπερ τὰ ἄλλα πάντα τὰ μετὰ τὴν ἀπλανῆ τήν τε τῆς 

ἀπλανοῦς χινοῦνται χαὶ τὴν ἰδίαν τὴν περὶ τοὺς τοῦ ζῳδιαχοῦ πόλους i Ὶ 

ἀνάπαλιν τῇ ἀπλανεῖ γινομέ EVV, δι᾿ ἣν χαὶ ὑπολείπονται τῆς ἀπλανοῦς. εἰ 90 

ἀρ ἀνατέλλοι σήμερον δποιοσοῦν τῶν πλανωμένων μετὰ τοῦ ἐπὶ τῆς χαρ- 
ΠῚ ‘ iy i 

as ~ / > la ‘ ΄ la 5 , as 

δίας τοῦ Λέοντος, εἰ τύχοι; χινηϑεὶ ὶς ἐπὶ τὰ ἑπόμενα ὃ πλανώμενος δύο 

es el τύχοι, ὥστε χατὰ τὴν πέμπτην μοῖραν γενέσϑαι τοῦ Λέοντος, 

τῇ ἑξῆς chee τοῦ ἐπὶ τῆς χαρδίας καὶ προηδύνοντος ὑπολειπό- 30 
. 

μενος φαίνεται ὁ πλανώμενος. εἰ οὖν χινεῖται ἐς ἢ γῇ» δῆλον, ὅτι 

χαὶ αὐτὴ τὴν ἐναντίαν te τῇ ἀπλανεῖ χινηϑήσεται ἰδίαν χίνησιν, διὸ χαὶ 

ὑπολειφϑήσεται τῆς ἀπλανοῦς, καὶ ἔτι μέντοι cel τοὺς τοῦ ζῳδιαχοῦ 

néhovs, χαϑάπερ χαὶ αἱ τῶν πλανωμένων αἵ τιμιώτεραι αὐτῆς. εἰ δὲ 3 

τοῦτο, οὐχέτι τὰ ἀπλανῇ ἄστρα χατὰ τὰ αὐτὰ σημεῖα τοῦ δρίζοντος ἀνα- 

τέλλοντα χαὶ δύνοντα φανήσεται ἡμῖν ὥσπερ νῦν, ἀλλὰ μᾶλλον τὰ πλανώ- 

μενα ὡς περὶ τοὺς αὐτοὺς αὐτὰ πόλους χινούμενα, ὧν πᾶν τοὐναντίον 

φαίνεται. λοιπὸν δέ, ἐὰν ἣ χίνησις “αὐτῆς ἰσοταχὴς γένηται τῶν πλανω- 40 

μένων τινί, ἐχεῖνος χατὰ τὸ αὐτὸ σημεῖον ὀφϑήσεται οὔτε ἀνατέλλων οὔτε 
~ 

δύνων, ὅπ Be ἐναργῶς ἐὸν 
΄ ΄ σ -,»» - \ > ΄ ΄ 

Χρὴ οὖν τούτῳ ἐφιστάνειν, ὅτι τῷ ἐξομοιῶσαι τὴν ἐγχύχλιον χίνησιν 

γῆς» εἰ γίνοιτο, ταῖς ἄλλαις ἐγχυχλίοις κινήσεσι ταῖς περὶ τὴν ἀπλανῆ 

ἐν ils, ὅτι χαὶ περὶ τοὺς τοῦ ζῳδιαχοῦ πόλους νη ϑήσεται, χαὶ μέντοι 45 

χαὶ ἐχ τοῦ ἐπαγομένου ἀτόπου" οὔτε γὰρ τῷ χινεῖσϑαι | THY γῆν ἁπλῶς 240» 
ν οὔτε τῷ ὑπολείπεσϑαι αἱ παραλλαγαὶ τῶν ἀνατολῶν χαὶ δύσεων ἀχολου- 

ϑοῦσιν, εἰ μὴ καὶ περὶ τοὺς τοῦ ζῳδιαχοῦ πόλους ἣ ἄλλους παρὰ τοὺς 
— ay ~ > ~ ε ~ 

TOD LOFUEPLVOU SALVELTO 7 Me 

Τρίτον δὲ τ: ua ἐπάγει ὡς ἐπὶ ἀξιώματι προξιλημμένῳ τοιούτῳ ὅ 
\ ’ Δ ΄ 

ὃ φέρεταί τι κατὰ φύσιν, ἐν τούτῳ χαὶ μένει χατὰ φύσιν: εἰ οὖν ἢ 
aA- vz fon a Geo Aa o- ¢ » a Φ < χαὶ ὅλης αὐτῆς q xata ot 

7 \ 7 5 ’ὔ ‘ ’ 

ται τι XATA φύσιν, ξν τουτῷ HAL LEVEL 
-G Os Ὁ [0] 

τοῦ παντός" χαὶ γὰρ χαὶ τὸ πῦρ πρὸς 10 a = 
-Ὁ 

Mm (ὃ. 

~ ΄ ’ ‘ 

αὐτῷ μένει ἐχεῖ. τάχα δὲ χαὶ τοῦτο ἐν- 
ἝΝ R A Q- G Cc. a on 

ae 
Os < 0) 2 

ae 
R My κ- Bu 

+ ὧν τῷ) 

“ἝἜ 

> Lege c Pap! ees ye ' ae ,“ > Ld 5 \ \ , Setxvotar, ὅτι ἣ τῆς γῆς χίνησις ἐπὶ τὸ μέσον ἐστίν, οὐ περὶ τὸ μέσον" 
\ id ~ - ~ ~ , 

χαὶ γὰρ ἢ φορὰ τῶν μορίων χαὶ ὅλης αὐτῆς ἐπὶ τὸ μέσον ἐστὶ tod παντός. 
σ Εἰπὼν δέ, ὅτι ἣ φορὰ Δὸν γῆς ἐπὶ τὸ τοῦ παντός ἐστι μέσον, ἐπαγει 15 a 

9 , ~ 

ὅτι, κἂν μὴ χινῆται ἣ γῇ» ὥς τινες λέγουσιν, GAN ἐπὶ τοῦ χέν ao τυγχάνῃ 

4 τοῦ ζῳδιαχοῦ A: ζῳδιαχοὺς F: τοῦ ζῳδιαχοῦ χύχλου ΟΡ 8 εἰ τύχοι] εἰ τύχοι χινη- 

ϑείς AFb e lin. 7: om. ac 9 τῇ] τοῦ Fe τοῦ om. Fe 10 πλανώμενος b: 

ἀπλανής AF 11 ἰδίαν] zat ἰδίαν Fe χαὶ (alt.) om. Fe 12 ὑπολειφϑήσεται F: 

Ui 

> 
au 

ὑποληφϑήσεται A περὶ] τὴν mept ¢c 16 ὡς περὶ F: ὥσπερ A αὐτὰ Ab: 

τῇ Fe 21 γένοι τὸ ὁ 23 zat Fb: om. A τῷ F: τὸ A 24 τῷ 

oA 27 ἐπὶ A: ἐν F: ἐπ᾽ ὁ 99 τῆς γῆς CFb: om. A 
é Fb; om. A o6 χινεῖται F τυγχάνῃ] corr. ex τυγχάνει A; comp. F 
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ὃ 

10 

15 

90 

20 

30 

, ~ v > - ες 

χειμξνη, τοῦτο ἄν τις ἀπορήσειεν: ἐπειδὴ ταὐτὸν τῷ ὑποχειμένῳ τὸ ipa 240» 

ΤΩΣ 

> \ > , ~ ~ ~ ΄ 

ἐστιν ἀμφοτέρων τοῦ τε παντὸς χαὶ τῆς Ἰῆῇς, ὡς πρὸς πότερον μέσην © 
A σ 

πὴ 0 
΄ Ὑ [2 - ~ 

ρεται τὰ βάρος ἔχοντα ual τὰ μόρια τῆς γῆς κατὰ φύσιν; πότερον ὅτι 90 

τοῦ παντύς ἐστι μέσον ἣ διότι τῆς γῆς; τοῦτο οὖν ae λέγει. Ott 

ἀνάγχη πρὸς τὸ τοῦ παντὸς φέρεσϑαι, ual δείχνυσιν αὐτὸ éx τοῦ πυρὸς 

χαὶ ὅλως τῶν χηύφων" ταῦτα γὰρ εἰς τὸ ἐναντίον τοῖς βαρέσι φερόμενα 

ὡς ἐναντία ἐχείνοις, οἷον τὸ πῦρ. οὐ φέρεται: ἐπὶ τὸ ἑαυτῶν ἄνω, ἀλλ᾽ ἐπὶ 25 

τὸ τοῦ παντός: ὥστε χαὶ ἢ γἢ τὴν ἐναντίαν τῷ πυρὶ κινουμένη χαὶ εἰς 
τοὐναντίον ἐπὶ τὸ τοῦ παντὸς χάτω τε χαὶ μέσον χινοῖτο. 

Lf pk Ὁ v ~ 

ὃ δὲ πρὸς τὸ ἔσχατον φέρεται τοῦ περιέχοντος τόπου τὸ 
/ te ) 5 “ > > ~ ae) v μέσον ὃ μὲν ᾿Αλέξανδρος ἴσον εἶναί φησι τῷ πρὸς τὸ τοῦ παντὸς ἔσχατον 

χαὶ ἄνω τὸν οὐρανόν, ὕφ᾽ οὗ τὸ χάτω τε χαὶ μέσον περιέχεται τὸ ὑπὸ 80 
7 ΄ a ΄ , 

σελήνην. μήποτε δὲ EO a0 λέγει τοῦ περιέχοντος τόπηυ τὸ ὑέ- 
> ‘ \ > , > ΄ - Che Ge ΄, 

Gov τὸ ἀνωτάτω τοῦ προς: ep ὃ φέρεται τὸ πῦρ, ἵνα ἢ ὃ περιέχων 

τόπος τὸ μέσον τὸ τοῦ ἀέρος πέρας τὸ πρὸς τῇ γῇ, ἔσχατον δὲ αὐτοῦ 
τὸ ἄνω μέρος, εἰς ὃ φέρεται χαὶ ὃ ἀὴρ ὃ χαϑαρώτατος χαὶ τὸ πῦρ. 35 

Δείξας οὖν, ὅτι πρὸς τὸ τοῦ παντὸς χέντρον φέρεται τὰ βαρέα, ἐπαγει, 

ὅτι καὶ πρὸς τὸ τῆς γῆς, καὶ δείχνυσι τοῦτο ἐχ τοῦ μὴ παράλληλα φέρε- 
ctor τὰ βάρη" εἰ γὰρ παράλληλα χατεφέρετο, οὐχ ἂν εἰς τὸ αὐτὸ σημεῖον 

ἄμφω συνένευε τὸ χέντρον. ὅτι δὲ οὐ φέρεται παράλληλα, ἀλλὰ πρὸς τὸ 40 

χέντρον συννεύει, δείκνυσιν ἐχ τοῦ πρὸς ὁμοίας γωνίας φέρεσϑαι. ὁμοίας 
a Vv c ΄ 5 ΄ὔ » 

ὃς ἐχάλουν τὰς ἴσας γωνίας of τὴν yoviay ὑπὸ τὸ ποιὸν ἀνάγοντες. ἴσα! 
ΝΑ Δ ΩΝ ΄ ἊΝ σ ἣν G) σ Se ΟΥΑΙ > . , σ \ ,Q\_~ bye) 

De OFAOVOTL ἡ ὁμοιαῖ εἰσιν, ὅταν ὀρϑη Ἢ Exatépa’ ὅταν yao εὐϑεῖα ἐπ 
Ν᾿ a ἐν ἡ ges aS a oy AS 5. ΩΝ (oe “ 

ἐφεξῆς γωνίας ἴσας ἀλλήλαις ποιήσῃ» ὀρϑὴ ἑχατέρα 
b] 

My εὐθεῖαν σταϑεῖσα τὰς 
~ Vv ~ >) ~ \ ΄ τῶν LOWY γωνιῶν ἐστιν, ὡς ἐν τοῖς Στοιχείοις ἐμάϑομεν. χαὶ ὅτι μὲν 4ὅ 

πρὸς ὀρθὰς | γωνίας χαταφέρεται τὰ βάρη φυσιχῶς ἐπὶ τὴν γῆν; δηλοῖ 3415 

τὸ μὴ ἄλλως ἵστασϑαι χίονα ἣ τοῖχον 7% ἄλλο τι βάρος, εἰ μὴ ὀρϑὴν 
~ Ν ἣΝ σ a ΄ ΄ 

ποιεῖ τὴν πρὸς τὸ ἐπίπεδον γωνίαν. ὅτι ὃὲ αἱ πρὸς ὀρϑὰς χαταφερόμεναι 
\ ΄ > ~ U ~ ΄ PS 

πρὸς τὸ χέντρον συννεύουσιν, ἐμάϑομεν ἀπὸ tod wh ϑεωρήματος τοῦ τρί- 5 
in , --» wy ,ὔ > ΄ ΄ ΤΩΣ 2 a / ar ὌΝ ie 

tov βιβλίου τῶν Στοιχείων, οὗ ἢ πρότασίς ἐστι τοιαύτη: ἐὰν χύχλου 

ἐφάπτηταί τις εὐϑεῖα, ἀπὸ δὲ τῆς ἁφῆς τῇ area πρὸς apvas γω- 
7 5 ~ ~ ~ Ὑ ~ ΄ 

vias ayvy, εὐϑεῖα. ἐπὶ τῆς ἀχϑείσης ἔσται τὸ χέντρον τοῦ χύχλου" χαὶ 
‘ δ ~ s\ > ΄ Ἁ ’ 

τὸ πρὸ αὐτοῦ GS τὸ αὐτὸ ὀξίχνυσι πρότασιν ἔχον τοιαύτην" ἐὰν χύχλου 10 

> , Sa PASS. Epes \ Nae ΄ SIAN ἘΞῚ ὌΣΣΕ εὶς > ΄ να Σ Ἢ 
εφάπτηται TLS euvea, GOTO OF TOU χξντρὴῦ eT τῊν ZOTy ἐπιζευχϑ Tts 

SS +¢ ~ i 3 yy = { ~ 7C ν >. \ A >) / = 5 Ἄ 5 al 

35 coveta, ἢ extCevydetoa χάϑετος ἔσται ἐπὶ τὴν ἘΠ ΡΟ ἀλλ᾽ ἐπ es 
b} NG ΟΡ, y 2 ΄ ἈΦ᾿ > \ ~ \ 5 CNS ew / \ 

εν μεν τοῖς “-ὭἸτοίχξειοις OSOELKXTAL ἐπὶ THS προς ὀρθὰς TY ἐφαπτομένη TO 14 

ἑαυτῶν AC: ἑαυτοῦ Fe 9 τὸ ἐναντίον Fe 12 τὸ χάτω -- μέσον Fb: om. A 

12. 13 τὸ ὑπὸ σελήνην AF: om. b 14 7 Fb: χαὶ A 20 suvéveve Αἴ Fb: συνέβη A? 

f° 
23 yap Fb: om. A 23. 24 ἐπ᾽ εὐθεῖαν A: εὖ πεν F: (ἡ ἐπ᾽ εὐϑείας c 24 τὰς Ε: 

ta A ποιήσῃ A: ποιῇ F 25 Yrovyetots] Encl. Elem. 113 26 φυσικῶς ἐπὶ thy γῆν 

Cb: ἐπὶ τὴν γῆν A: ἐπὶ τὴν γῆν φυσιχῶς Fe 30 ἐστι τοιαύτη ACb: τοιαύτη ἐστίν 

Ες 94 ἐπιζευχϑῇ K: ἐπιζευχϑείη ACF 36 tis. F: tov A 
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( A) > , ~ QL ¢ , 
χέντρον χαὶ ἣ διὰ τοῦ χέντρου πρὸς ὀρϑὰς οὖσα τῇ ἐφαπτομένη, νῦν δὲ 2414 

‘ 

’ ~ > led b] ‘ \ / 

πρόχειται THY τῷ ἐπιπέδῳ τῆς γῆς πρὸς plas οὖσαν δεῖξαι ἐπὶ τὸ χέν- 
, μου 7 5 \ 

τρῶν συννεύουσαν. δειχτέον, ὅτι ἵ τῇ ἐφαπτομένῃ πρὸς ὀρϑὰς οὖσα χαὶ 

τῷ ἐπιπέδῳ τῆς γῆς πρὸς ὀρϑαάς ἐστιν. 

qn 

΄ > | ~ 5 p ~ ~ ΄ Ἃ ἃ 

"Eotw δὴ μέγιστος χύχλος ἐν τῇ ἐπιφανεία τῆς γῆς 6 ABI, χαὶ 
Wie ic > ΄ - Tals +Q_~ e CANT \ ͵ r 
ἤχϑω ἐφαπτομένη τοῦ xdxhov eddeia ἢ AL, χαὶ ἔστω βάρος τι τὸ Z φε- 

, pen \ 5) 4 \ \ γ΄ εν - co v > ‘ 

powsvoy ἐπὶ thy ἐφαπτομένην xata τὴν ZA εὐϑεῖαν, ὥστε ἴτας εἶναι τὰς 
κυ at; 7 ᾿ , Wy ry \ 7 \ ~ ΄ ΟΝ ΩΣ ΄ 
ὑπὸ ZAA ZAK γωνίας ἀλλήλαις. λέγω, ὅτι χαὶ πᾶσα ἣ ὑπὸ ZAB γωνία 

ee 

η LA 
, “ yay ~ 

LATAL γὰρ, OTL ἔπι THs πρὸς ati 

΄ ~ c \ r Ἦ , Vv 5 , ? > ΄ 

πάσῃ τῇ ὑπὸ ΖΑΙ" γωνία ἴση ἐστίν: αὗται δέ εἰσιν ai πρὸς τι 
~ ~ ~ , , 5 

10 τῆς γῆς ὑπὸ τοῦ χαταφερομένου “βάρους γινόυεναι. ἐχβεβ 
ass δέδε 

5 ΜΝ \ ᾿ ~ 

ἐπὶ τὸ χέντρον tod χύχλου τὸ HH: 
τῇ ἐφαπτουμένῃ ἐστὶ τὸ χέντρον. ἐπεὶ οὖν ἴσαι εἰσὶν at ΔΑΗ E ΔΗ τω- 

δ ξ νίαι- ὀρϑὴη γὰρ ἑχατέρα- ὧν ἢ HAL τῇ HAB, ἴση ἐστὶ τῶν ἡμιχυχλίων 

οὖσαι τοῦ ABI χύχλου. χαὶ λοιπαὶ ἄρα αἱ πρὸς ῷ A χερατοειδεῖς ἴσα! 

L 

A A E 

Set 

15 ἀλλήλαις εἰσίν: εἰσὶ 

ον ὅλῃ τῇ ὑπὸ ΖΑΒ ἴση ἐστί, xat εἰσιν αἱ πρὸς τῇ τῆς γῆς ἐπι- 
& χαὶ at ὑπὸ ZAA ZAE ἴσαι: χαὶ ὅλη ἄρα ἢ ὑπὸ oo 

Ὁ Ge [Πτολεμαῖος ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς Συντάξεως ὑποϑέμενος τὰ βάρη 
7 4 x \ 

πρὸς ἴσας γωνίας χαταφέρεσϑαι, διὸ χαὶ μένειν ἀχλινῇ xal od πίπτειν, 
᾽ὔ , σ , 5 Ἁ \ 2 ae a Ἁ / Xi Ve 

20 δείχνυσι χαί, ὅτι πάντα ἐπὶ τὸ χέντρον ἐπείγεται. τοῦ yap ZA πρὸς tous 
΄ ξ ~ > , ’ > eA | > \ ~ ΄ 5 Ἁ κ 5 

γωνίας ἑστῶτος. οἷον xlovds τινος, ἐὰν ἀπὸ τοῦ χέντρου ἐπὶ τὸ A ἐπιζεύ- 

ναστήσωμεν 
>) ~ . ~ ~ . ΄ 

ξωμεν εὐϑεῖαν χαὶ ἀπὸ τοῦ A τῇ AH διαμέτρῳ πρὸς dp 
Ὕ v r ~ 5 «3 ΄ > \ 5 ε ε 

τὴν AE, ἔσται ἣ ZA τῇ ΔΗ ἐπ᾽ εὐθείας. ἐπεὶ yap ὅλη ἣ ὑπὸ ZAB 
a. —_ ΄ \ γ 9 Oka , Vv ~ Oy. ὅλῃ τῇ ὑπὸ ZAL ὑπόχειται ἴση, ὧν 7 xepatoerdys τῇ χερατοειδεῖ ton, 

υ 
=e - Q Vv Re 

διότι χαὶ αἱ τῶν ἡμιχυχλίων ἴσαι, χαὶ λοιπὴ ἄρα ἢ ZAA ἴση τῇ ZAE- τῷ vr 

ὀρϑὴ apa ἑχατέρα. ὀρϑαὶ δὲ xat at ὑπὸ AAH EAH: δύο ἄρα ὀρϑαὶ at 
ὑπὸ ZAA ΔΑΗ: ὥστε μία εὐθεῖα ἢ ZAH διὰ τὸ ιδ΄ τοῦ πρώτου τῶν 

1 χέντρον ὃν ς 8 τῇ ΕὉ: γῇ A 6 ἡ AE Fb: ηδε A 9 ἐστίν] ἔσται Fe 
10 τοῦ F: om. A 11 τῆς Fb: γῆς A 12 AAH EAH b: 62 7 ay AF 

13 HAF F: AB A!: HAB A?e: om. b τῇ om. b HAB A'Fb: HAL A’c l4 o 

20 

25 

90 

35 

40 

ὗσαι 

AF: οὖσα be τῷ] τὸ Fe Fig. hab. A 15 at F: om. A 16 ΖΑΒ 

A?Fb: ZA χαὶ A! 18 [Π|τολεμαῖος] Σύντ. I 6 22 AH Ab: HA Fe 

διαμέτρῳ — AH (23) Fb: om. A 25 ἡμιχκυχλίων Εἰ: corr. ex ἡμιχλίων A 26 éxat 

ὀρϑαὶ Fb: ἑχάτεραι A 27 ZAA Fb: corr. ex ZAA A 

ἔρα. 
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΄ Στοιχείων, οὗ ἢ πρότασίς ἐστι τοιαύτη: | ἐὰν πρός τινι εὐθείᾳ χαὶ τῷ 3410 
Ὁ ἢ 

= 
πρὸς αὐτῇ σημξε tm 660 εὐϑεῖαι μὴ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη χείμεναι τὰ 

33 ? 

Δ 

γωνίας δυσὶν spies ἴσας ποιῶσιν, ἐπ᾽ εὐθείας ἔσονται ἀλλήλαις (ai) εὐϑεῖαι. 
τὸ ἄρα Z Papas ἐπὶ τὸ xévtpov οἰσϑήσεται. 

{{ὲ ’ ΄ 5 Ohus δέ, εἰ μὴ πρὸς τὸ χέντρον συνένευς τὰ βάρη πάντα, ἀλλὰ χαὶ ὃ 
παράλληλα ἐφέρετο, οὐχ ἂν πάντα ἐπὶ τὴν 1ῆν ἐφέρετο, ἀλλὰ Raps τς 
τινα τὴν γῆν" οὐ γὰρ παντὶ τῷ μεταξὺ παρεχτείνεται ἥ γῇ ἐν μέσῳ οὖσα. 

“Ὁ ’ 

εἰ οὖν φέρεται χατὰ φύσιν ἐπὶ τὸ μέσον ἢ YH, καὶ μένει ἐν τῷ μέσῳ 
χατὰ φύσιν. 

10 Εἶτα χαὶ ἄλλην ἀπόδειξιν ἐναργεστέραν προστίϑησιν τοῦ μὴ χινεῖσϑαι 10 

τὴν γὴν ὅλως μήτε περὶ τὸ μέσον μήτε ἀπὸ τοῦ μέσου: εἰ γὰρ τὰ βίᾳ 
ῥιπτούμενα ἄνω βάρη εἰς τὸν αὐτὸν πάλιν τύπον χατὰ στάϑμην χαταφέρε- 

ται, xdv εἰς ἄπειρον ἢ δύναμις ἀναρριπτῇ, ὥστε χαὶ χρόνον πολὺν τενέσϑαι 

μεταξὺ τῆς ἀναρρίψεως χαὶ τῆς πτώσεως, οὐ χινεῖται ἢ γῇ. εἰ γὰρ ἢ γῇ τὸ 

15 eta: χαὶ τόπον ἐχ τόπου MES Gees τὰ μόρια αὐτῆς, ἐπ᾿ ἄλλον τύπον 
ἂν χατεφέρετο τὸ DGS) χαὶ οὐχ εἰς ἐχεῖνον, ἀφ᾽ οὗ πη οὐ 

Δείξας δὲ ἄμφω τὰ ἘΠ ee χαὶ ὅτι ἐν τῷ μέσῳ ἐστὶν ἣ γῇ χαὶ 
ὅτι ἀχίνητος οὔτε χύχλῳ περὶ τὸ μέσον οὔτε ἐπ᾿ eet tas MeiCe ea χοινὸν 20 

ἐπήγαγε ou pies Pes φανερὸν εἶναι λέγων ἐχ τῶν So ὅτι οὔτε 
20 χινεῖται οὔτε ἐχτὸς χεῖται τοῦ μέσου, ὃ ταὐτόν ἐστι τῷ χαὶ ἐν τῷ 

μέσῳ χεῖσϑαι χαὶ ἠρεμεῖν. 

- 

Ρ. 2900υ26 [lpos δὲ τούτοις δῆλον 2x τῶν εἰρημένων τὸ αἴτιον 56 

ἕως τοῦ ἀναγκαῖον μένειν αὐτὴν ἐπὶ τοῦ μέσου. 

Δείξας, ὅτι ἐπὶ τοῦ μέσου ἠρεμεῖ ἢ γῇ, ἐφεξῆς ual τὴν αἰτίαν διδάσχει, 80 

25 Ot ἣν ἠρεμεῖ, ὅτι οὔτε διὰ τὸν ὑποχείμενον a οὔτε διὰ τὴν δίνην, GAR 
\ \ / 2 ~ ΄ 9\ , >] 

μένειν ETL TOV μέσου. QO OF λόγος ξστι 
σ \ 2 Ν 5 ~ \ 

OTL “ATA φῦσιν ἔστιν αὐτῇ TO } 

τοιοῦτος. εἰ φύσει φέρεται τὰ μόρια αὐτῆς πάντοϑεν πρὸς τὸ μέσον, 
ὥσπερ φαίνεται, διότι καὶ τὸ πῦρ ἀπὸ τοῦ μέσου πρὸς τὸ ἔσχατον, ἀδύ- 80 

vatov ἐνεχϑῆναι ὁτιοῦν μόριον αὐτῆς ἀπὸ τοῦ μέσου μὴ βιασϑέν: οὐ yap 
> \ 30 δυνατὸν φύσει χαὶ ἀπὸ tod μέσου xat ἐπὶ τὸ μέσον φέρεσϑαι, διότι μία [5 

~ ¢ 
S 
~ φορὰ χατὰ φύσιν τοῦ ε - ς νὸς σώματος χαὶ ἐπ: τοῦ ἁπλοῦ, ἀλλ οὐχ 

1 ἐστὶν ἡ τ τς Fe tit A?Fb: tH A! tm A?F: om. A! Ὁ én? εὐϑείας 

A*: comp. F: εὐθείας Al: ἐπ᾽ εὐϑεῖας «ὁ αἱ addidi: om. AFe 5 xat AF: om. ἢ 

6 obx— ἐφέρετο F: om. Ab ἀλλὰ] mut. in ἄλλα A: om. b παρήλλασσέ K: 

παρήλλασέ AF 10 προστίϑησι Fe 11 ὅλως om. Fe ἀπὸ Ab: ἐπὶ Fe 

12. 13 περιφέρεται Fe 13 ἀναρριπτῇ) corr. ex ἀναριπτῇ A: ἀναρρείπτη F 14 zat 

Fb: ἢ A 15 παρήλλασσε K: παρήλλασε AF: παρήλασσε μόρια CF: βόρια A: 

μέρη A? 16 ἂν C: om. AFbe 20 χεῖται] in ras. F: χινεῖται Ab 

zai A: om. Fbe 21 χεῖσϑαι F: χινεῖσϑαι Ab: om. ὁ zai om. ὁ 
23 ἀναγχαῖον AF: ἀναγχαῖον ἂν εἴη c 21 πανταχόϑεν c 28 διότι Fb: 

διατὶ A 29 μόριον om. Fe οὐ Fo: zai A 30 φύσει] comp. Εἰ: φησὶ ο 



10 

20 

30 
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αἱ ἐναντίαι" ἣ δὲ ἀπὸ τοῦ μέσου τῇ ἐπὶ τὸ μέσον ἐναντία: ὥστε, 241» 
εἰ ἢ ἐπὶ τὸ μέσον χατὰ φύσιν ἐστίν, ἣ ἀπὸ τοῦ μέσου οὐχ ἂν εἴη χατὰ 40 

΄ » 5) v a , > x "Ὁ. ΄ ~ , > Q~ 
φύσιν. GAN, εἴπερ apa, βία. εἰ οὖν ἀδύνατον ὁτιοῦν μόριον ἐνεχϑῆναι 
ἀπὸ τοῦ μέσου χατὰ φύσιν, χαὶ τὴν ὅλην ἀδυνατώτερον. εἰ οὖν χατὰ hy i i 
φύσιν ἐπὲ τὸ μέσον φέρεται, ἀδύνατον ἀπὸ τοῦ μέσου χατὰ φύσιν φέρεσϑαι" 
εἰ ὃὲ τοῦτο ἀδύνατον, ἀναγχαῖον μένειν αὐτὴν ἐπὶ τοῦ μέσου. ἀλλὰ μὴν 40 

τὸ ἡγούμενον ἀληϑὲς τὸ χατὰ φύσιν τὰ μόρια τῆς γῆς | πανταχόϑεν 242a 
\ / ΄ \ \ ~ » ὟΝ ,ολ Ἁ \ 7 , 

πρὸς τὸ μέσον φέρεσθαι" χαὶ τὸ λῆγον ἄρα Bites TO KATA φύσιν μένειν 
> 

αὐτὴν ἐπὶ τοῦ μέσου: αὕτη ἄρα αἰτία tod μένειν ἐπὶ tod μέσου τὴν γῆν 

τὸ πεφυχέναι οὕτω, χαὶ ἄλλην οὐ χρὴ ζητεῖν. 

ν. 291.92 Μαρτυρεῖ δὲ τούτοις ἕως τοῦ τοσαῦτα εἰρήσϑω περὶ 
αὐτῆς. 

Tod τὴν γῆν ἐπὶ τοῦ μέσου χεῖσϑαι χαὶ ἠρεμεῖν μαρτύριον φέρει τὸ 10 

χαὶ τοὺς ἀστρολόγους δειχνύναι τὰ φαινόμενα περὶ τὸν οὐρανὸν οὕτως συμ- 

βαίνειν ὡς ἐπὶ τοῦ μέσου τῆς γῆς χειμένης χαὶ ἠρεμούσης. τὸ ὃὲ ἑξῆς 

τῆς λέξεως τοιοῦτον: τὰ φαινόμενα μεταβαλλόντων τῶν σχημάτων, οἷς 
ὥρισται τῶν ἄστρων ἣ τάξις, συμβαίνει ὡς ἐπὶ τοῦ μέσου χειμένης τῆς 15 

γῆς ἣ γὰρ τάξις τῶν ἄστρων χατὰ τοὺς σχηματισμοὺς ὥρισται τοὺς κατὰ 
τὰς χινήσεις γινομένους. εἰ γὰρ μὴ μέση τοῦ οὐρανοῦ ἣν ἢ γῆ. τῶν 

ἀστέρων ἀνατολιχῶν γινομένων, εἶτα ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ χαὶ τελευταῖον 

πρὸς δυσμὰς οὐχ Av τὰ μεγέϑη τῶν αὐτῶν ἀεὶ ἴσα ἐφαίνετο, GAN εἰ μὲν 20 

πρὸς δυσυὰς ἢ γῇ παρεχεχωρήχει, μείζονα ἐφαίνετο τὰ αὐτὰ δύνοντα 
ἥπερ ἀνατέλλοντα, εἰ δὲ πρὸς ἀνατολάς, τοὐναντίον, χαὶ τὰ μεταξὺ αὐτῶν 

διαστήματα ὁμοίως. οὐδ᾽ ἂν at τῆς σελήνης ἐχλείψεις τοιαύτην εἶχον 
Φ τάξιν τῶν σχηυατισμῶν, ὥστε χατὰ τὴν (χατὰ) διάμετρον αὐτῆς ἀεὶ πρὸς 2% 

τὸν ἥλιον στάσιν ἀποτελεῖσϑαι, ἀλλὰ χαὶ ἐν τοῖς ἐλάττοσι τοῦ ἡμιχυχλίου 

διαστήμασι. τοῦτο δὲ dy Bia Ne: χαὶ εἰ μεταβατιχὴν ἐποιεῖτο χίνησιν 
\ \ HH: st δὲ τὴς τον χέντρον, ὡς ᾿Ηραχλεί (67s 6 []οντικὸς ὑπετίϑετο, 

ντ τῶν οὐρανίων ἠρεμούντων. εἰ μὲν πρὸς δύσιν, ἐχεῖϑεν ἂν ἐφάνη τὰ ἄστρα 80 

ἀνατέλλοντα, εἰ δὲ πρὸς ἀνατολάς, εἰ μὲν περὶ τοὺς τοῦ ἰσημερινοῦ πόλους, 

οὐχ ἂν ἀπὸ διαφόρων ὁρίζοντος τόπων ὁ ἥλιος χαὶ ot ἄλλοι πλάνητες 
ἌΣ ΩΝ \ ‘ ~ ον ~ 5 Ἃ ς ΕῚ + ~ Ἂ \ ~ 

ἀνέτελλον, ef ὃὲ περὶ τοὺς τοῦ ζῳδιαχοῦ, οὐχ ἄν ol ἀπλανεῖς ἀπὸ τῶν 

(η΄ 

3 » Way ~ » > \ ~ ~ 

αὐτῶν ἀεὶ τόπων ἀνέτελλον, ὥσπερ νῦν" εἴτε δὲ περὶ τοὺς tod lonuyprvod 

8 λῆγον AF: ἑπόμενον c 10 οὕτως ¢ 14 περὶ ACF: χατὰ ς 16 τὰ ΑΕ: 

τὰ γὰρ ὁ μεταβαλλόντων F: μεταβαλόντων A 20 ἀνατολικῶν ACF: ἐν ἀνα- 

τολῇ ὁ 21 πρὸς AF: ἐπὶ C 22 παρεχεχωρήχει A: παραχεχωρήχει C: 

περιχεχωρήχει F 23 ἀνατολὰς AC: ἀνατολὴν F 25 χατὰ διάμετρον scripsi coll. 

Ptolemaeo Σύντ. 14 p. 15 Halma: διάμετρον AF: diametralem Ὁ: διαμετριχὴν c 

27 

Fe 

μεταβατιχῶς Fe τὴν χίνησιν Fe 28 xévtpov] μέσον Fe 90. ἀνατολήν 

32 εἰ --- ἀνέτελλον (33) F: om. Ab 33 περὶ --- εἴτε (p. 542,1) F: om. A (sive 

aulem circa polos zodiaci sive circa polos aequinoctialis Ὁ) 
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~ ~ ~ | ~ 

εἴτε ἢ τοὺς τοῦ ζῳδιαχοῦ. πῶς ἂν ἐσώϑη τῶν πλανωμένων % εἰς τὰ 9494 
ἑπόμενα ζῴδια μετάβασις OU Ee οὐρανίων ὄντων; ὃ δὴ λέγει χαὶ 36 
ὃ [leohetiatoe ὅτι πᾶντα ἂν τὰ εβηχότα μίαν ἀεὶ τὴν ἐναντίαν τῇ ᾿ ) f j q| 

\ nae } 1 χίνησιν ἐφαίνετο ποιούμενα, χαὶ οὔτ᾽ ἂν νέφος ποτὲ ἐδείχνυτο παροδεῦον 
5 πρὸς ἀνατολὰς οὔτε ἄλλη τι τῶν ἱπταμένων ἢ βαλλομένων φϑανούσης ἀεὶ 40 

πάντα τῷ τάχει τῆς γῆς. εἴπερ τοσαύτην ἐν βραχεῖ χρόνῳ ποιεῖται τὴν 
ποχατάστασιν. 

ΝΣ ΡΥ ΡΣ τ ἘΣΎ ΡΝ fms eae ἧς Pee dey Te) “υμπερανάμενος OF τὰ εἰρημένα περί te τῆς ϑέσεως τῆς γῆς, ὅτι ἐν 
~ ~ ~ σ ~ τῷ μέσῳ, χαὶ περὶ τῆς μονῆς χαὶ χινήσεως, ὅτι μένει xual οὐ χινεῖται. 4 

10 ἐφεξῆς ἐπὶ τὸν περὶ τοῦ σχήματος μεταβαίνει λόγον. | . J ξεῴξζςυς St tO τερ τη χη! τῆς ξτὰ ee ἵ ὃ 

ρ: 297.8 Σχῆμα δὲ ἔχειν ν- ἀναγχαῖον αὐτὴν ἕως τοῦ 949υ 
κατὰ τοῦτον δὴ τὸν λόγον ἀναγκαῖον εἶναι τὸ σχῆμα σφαιροει- 

TG ar ΄ ~ CY ΄ Nn >) , ra \ Ore σφαιροειδὴς ἢ γῆ. διὰ πέντε Oetxvvcw ἐπιχειρημάτων, ὧν τὸ 5 
~ > > . σ ~ ΄ - 18 πρῶτον ἀποδείχνυσι προλαβών, ὅτι τὰ τῆς γῆς μόρια μέχρι τοῦ μέσου 

πέφυχε χινεῖσϑαι" τοῦτο γὰρ σημαίνει διὰ τοῦ βάρος a μέχρι πρὸς 
~ τὸ μέσον" τὸ γὰρ βάρος ἔχον χαὶ κατὰ βάρος κινούμενον ἕως τοῦ μέσου 

τοῦ παντὸς χινεῖται μὴ χωλυόμενον. πάντων δὲ τῶν μορίων πρὸς τὸ μέ- 10 

σον ῥεπόντων χαὶ τῶν ἐλαττόνων ὑπὸ τῶν μειζόνων ὠϑουμένων χαὶ ϑλι- 

20 βομένων διὰ τὴν sie τῶν μειζόνων ἀεὶ πρὸς τὸ μέσον ῥοπὴν χαὶ 

παραχωρούντων ἄλλων ἄλλοις πανταχόϑεν τὸ σφαιροειδὲς γίνεται σχῆμα, 
SN 2 ~ 

ὡς ETL τοῦ εἰς tee σφαῖραν πλαττομένου χηροῦ τὸ ἐξέχον ἀεὶ πρὸς th υέσον 15 

ὠϑεῖται. εἶτα χαὶ τὴν φαντασίαν Ἡμῶν διορϑοῖ τὴν ἄλλο μόριον ἐπ᾽ ἄλλο 
\ Q_~ Wav U4 oh tend Pal 2 mes "πα > x f Na ΟῚ τιϑεῖσαν εἰς ὕψος πολύ, ἕως ἂν ἐχπεσὸν τῆς ἐπὶ τὸ μέσον σπηυδῆς αλλα- 

τῷ or 
~ -Ἄ ’ ~ 

χοῦ mov ἐνεχϑῇ οὐ γὰρ χυμαίνει, φησί, τουτέστιν οὐχ ὀγχοῦται, μέχρι 
X \ ~ 3» 5 v 

τοῦ ὑὕπερεχ ἀεοῦον οὔτε γὰρ τὸ ὠϑοῦν οὔτε τὸ ὠϑούμενον πρὸς ἄλλο τι 90 
δ . ” 

τὴν ῥοπὴν ἔχουσιν ἢ πρὸς τὸ μέσον. ἢ τὸ οὐχ οἷόν τε χυμαίνειν 
\ > 

εἶπεν ἀντὶ tod τευ pe χαὶ ἀντιπεριίστασθϑαι τῷ πλείονι τὸ ἔλαττον" 

τοῦτο γὰρ τὰ ὑγρὰ πάσχει, ἐπὶ δὲ τῶν τῆς γῆς μορίων πιέζεται μᾶλλον 
leg = 

it ὃ ἔλαττον ὑπὸ τοῦ μείζονος καὶ συμπλάττεται ἢ συγχωρεῖ ἕτερον ETEp, 2 = 
c 

σ 

Ψ ὡς ἂν ἔλθῃ, ἐπὶ τὸ μέσον τὸ ΠΡ ἀλλὰ μὴ ὑπερεχχυϑῇ ὀγχούμενα 

ὡς τὰ χύματα. εἰς ἐνάργειαν δὲ φέρων τὸ λεγόμενον ὑποτίϑεται τὴν γῆν 

γινομένην, χαϑάπερ χαὶ τῶν φυσιολόγων τινὲς χαὶ αὐτοὶ τὴν παράταξιν 

τῶν ἐν τῷ KOSH πρώτων χαὶ ὑστέρων διὰ τῆς γενέσεως ἐνδειχνύμενοι" 30 

1 περὶ F: χαὶ A; fort. χαὶ περὶ 2 δὴ F: δὲ Ab ὃ Πτολεμαῖος] Σύντ. 16 p. 20 

πάντα] bis A ὃ ἀνατολὴν Fe οὔτ᾽ ¢ ΠΟ ἔχειν F: ἔχει A 

He 15 ὅτι CF: om. A 19 post 

) pee A 21 ἄλλων ἄλλοις F: 

CF: ἔξοχον A 25 ποὺ ἐνεχϑῇ 

αὐτὴν Ke: om. F: εἶναι A 12 δὴ AF: te δὴ 

μειζόνων del. det πρὸς τὸ μέσον ῥοπὴν e lin. 2 

ἀλλήλων ἄλλοις Ab: ἀλλήλοις Ο 22 ἐξέγο 

A: ὑπενεχϑῇ F: rot ἐνεχϑῇ c μέχρι Fb: μέρει A 30 συμπλάττεται AF: 
Gup.TtAcitat ὁ 33 παράταξιν A: τάξιν Fe 

ν᾿ 
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GAR ἐχεῖνοι μὲν τὴν δίνην αἰτιώμενοι pecs αὐτὴν πρὸς τὸ μέσον φέρεσϑαι B42» 

ἵν λέγουσι, βέλτιον δὲ χαὶ ἀληϑέστερον τὸ λέγειν τοῦτο γίνεσαι διὰ τὸ φύσιν 
v. , { \ 3 ve \ \ ΄ Ω 2 Ψ ‘ ἔχειν φέρεσθαι τὸ βάρος ἔχον πρὸς τὸ μέσον. Onollguevns οὖν τὴν 

~ wv τ t > ἃ 

UsuLyUsvAY τέως τοῖς ἄλλοις, εἶτα διαχρινομένην. ὡς "ΠΣ ἐδόχει 
, >] ~ , \ “πὶ 

5 λέγειν, χαὶ ἐνεργείᾳ Ex τοῦ δυνάμει Ἰνομένην χαὶ φερομένην 

εἰ μὲν πανταχύϑεν ἀπὸ τῶν ἐσχάτων ἴσα φέροιτο τὰ βαρέα 
Ὗ 5» , , Vv ᾿] ~ ΄ 

ἕν ὄν, ἀνάγχη πανταχύϑεν ἴσου προστιϑεμένου ἴσον ἀπ rexel τοῦ μέσου τὸ 40 

ἔσχατον: τοῦτο δὲ τὸ σχῆμα σφαιροειδές ἐστιν: xdv μὴ πανταχόϑεν δὲ 
ς aa i) ‘ ‘ rd | me 

΄ ~ _ 48 σ ‘ 5 o 

οίως συνέϑει πρὸς τὸ μέσον τὰ μόρια αὐτῆς, ἀλλ ὅϑεν μὲν πλέον, ὅϑεν 
D4 or \ By ΄ - 

10 δὲ ἔλαττον, τὸ αὐτὸ συμβαίνει: χαὶ οὕτω γὰρ σφαιριχὸν ἀνάγχη τὸ σχῆμα ’ H eat ; | Cul 

Rectal χαϑὸ γὰρ μείζων ἢ προσϑήχη Ἰένητα!. χατὰ τοῦτο τοῦ βάρους 
Vv b) ΄ ΄ 

αὐξανομένου τὸ ὑποχείυενον ἔλαττον ὃν χαὶ χουφότερον ἐξωϑήσεται ὑπὸ 45 

M2 τοῦ βαρυτέρου. ἕως | dv ἐξωϑούμενα τὰ χουφότερα ὑπὸ τῶν βαρυτέρων 2430 
> , IF ¢ ~ \ \ ν᾿ \ 

ἐπὶ ϑάτερα τοῦ χέντρου a ἰσόρροπα τοῖς ἐξωϑοῦσι πρὸς τὴν ἐπὶ 
‘ la 2 diy, Ρ» “- 

15 τὸ χέντρον σπουδὴν. ὁμοίαν γένηται. οὕτω μὲν χαὶ ὁ ᾿Αλέξανδρος. οὐχ 
, Vv , 

ὅτι ὑπερβαίνειν τὸ xévtpov οἴεταί τι βάρος ὠϑούμενον: τὸ γὰρ ἐξιστάμενον. 5 

ἀπὸ τοῦ χέντρου πρὸς τὸ ἄνω δηλονότι ΤΠ χαὶ τὸ ὠϑοῦν αὐτὸ πρὸς τὸ 
v 5 ~ ~ > \ ΄ τ \ 2% 

ἄνω ὠϑεῖ: πῶς οὖν τὸ τς τερον ἐπὶ τὸ ἄνω ἐξωϑήσει χατὰ φύσιν: ὅλως 
\ \ ~ , Jar , v σ» σ΄ "5ῶΩ Ὁ 

γὰρ πρὸς τῷ χέντρῳ γενόμενον οὐδὲ βάρος ἔτι λοιπὸν ἕξει ὥστε ὠϑεῖν. 

20 χαὶ 6 ᾿Αριστοτέλης. δὲ σαφῶς τὰ βαρύτερα ἜΝ τοῦ μέσου ὠϑεῖν φησιν. 10 

ἀλλ ody ὑπερωϑεῖν τοῦ μέσου. τὸ οὖν λεγόμενόν ἐστιν, ὅτι τὸ πλέον 
~ Vv ~ ~ wv ~ 

πρὸ αὐτοῦ ἔλαττον προωϑεῖ χαὶ τοῦτο ἄχρι τοῦ μέσου. συμβαίνει οὖν ὃ 

προωϑισμὸς ἄλλου ἄλλο ὠϑοῦντος χαὶ Sop Tamed: τῶν παρ᾽ Exatépov 
or 

ε > ΄ ΝΑ ΗΜ 

συγχωρούντων, ὡς εἶπε, χαὶ aes διὰ τὴν στενοχωρίαν: οὕτω γὰρ 15 
᾿ es 

25 εἰς μίαν ἐπιφάνειαν χαϑίσταται. ἀλλὰ χαὶ τὸ sa ast χαὶ πορρώτερον 
͵ 

τοῦ χέντρου γενόμενον σπουδαζον αὐτῷ ΕΣ ζειν ἐπιχαταφέρεται τῷ χοι- 

hotépw, χαὶ οὕτως ἢ σφαίρωσις γίνεται. 
Καὶ διὰ τῆς xa? ὑπόϑεσιν οὖν γενέσεως τῆς γῆς τὴν σφαίρωσιν αὐτῆς 

5 

2s | A τὰ \ , Sere , Vv > 4 ~ ΄ 

ἐνδειξάμενος χαὶ ὅτι τὸ μέσον αὐτῆς πανταχόϑεν ἴσον ἀπέχει τῶν περάτων, 20 
(av ἐπάγει τινὰ ἀπὸ τῶν χεντροβαρικῶν παρὰ τοῖς μηχανιχοῖς λεγο- 80 ἀπορίαν 

υένων ἀναφυομένην. τὰ μὲν οὖν χεντροβαριχά, οἷα πολλὰ χαὶ χαριέστατα 
Φᾧ 

σ > o> \ v ΄ ΄ Ἀ - - =. 

6 te Ἀρχιμήδης χαὶ ἄλλοι Ὁ αν πολλοί, σχοπὸν ἔχει, πῶς τοῦ δοϑέν- 2 

τος oe τὸ χέντρον εὑρεϑείη. τουτέστι σημεῖόν τι ἐπὶ τοῦ σώματος, 

ἀφ᾽ οὗ σπάρτου τινὸς ἐξαφϑείσης μετεωριζόμενον ἀχλινὲς ἔσται τὸ σῶμα" 

7 ἕν ὄν F: ἐνόν A: unum Ὁ 8 σφαιροειδές F: σφεροειδές A χἂν] scripsi: 

etsi Ὁ: χαὶ A: ἐὰν Fe 9. συνέϑει AF: συνϑέῃ ec 10 οὕτως e 12 αὐξομένου 

Fe ὃν om. Fe ἐξωϑήσεται AF: ἐξωσθϑήσεται c 13 ἐξωϑούμενα Fb: 

ἐξωϑήσεται A 14 ϑάτερον Fe 15 post xévtpov rep. οἴεται e lin. 16 A 

οὕτως ὁ zai om. Fe 18 ἄνω ὠϑεῖ b: ἄνω et AF ἐξωϑήσει F: comp. A 

ἐξωσϑήσει ce: pelletur Ὁ 19 γενόμενον F: γινόμενον A 2b ὅτι Ἐΐ τί Ὁ 

28 προωϑισμιὸς F: corr. ex προωϑησμὸς A ἑχατέρου Ὁ: comp. F: éxdtepa A 

24 οὕτως ς 25 ἐξέχον F: ἔξοχον A 28 τῆς (pr.) F: thy A οὖν F: οὖν 

τῆς A αὐτῆς] αὐτὴν Fe 



+3 

Bad SIMPLICII IN L. DE CAELO II 14 [Arist. p. 29728] 

δῆλον δέ, ὅτι οὐ πάντως τὸ αὐτὸ ἔσται μέσον τοῦ te μεγέϑους χαὶ τοῦ 3484 
βάρους. ἣ δὲ ἀπορία τοιαύτη" εἰ τῆς γῆς ἐπὶ τοῦ μέσου οὔσης χαὶ σφα'- 80 
ροξιδοῦς οὔσης πολλαπλάσιόν τι βάρος ἐπιγίνοιτο πρὸς ϑάτερον ἡμισφαίριον, 
~ σ > ΄ \ > ΕΑ 4 ~ ~ v γα ue! ΄ 

δῆλον, ὅτι οὐχέτι τὸ αὐτὸ μέσον τῆς γῆς ἔσται xad’ ἕν μέρος πολλαπλασίῳ 
πύον a3 Σ > ran eve a Bip σ \ ΄ - iat eS 

5 τοῦ ἐξ aps | yevet cee aE ὥσπερ χαὶ πρότερον τῆς {Hs ἣν 

μέσον τὸ αὐτὸ χαὶ τοῦ χόσμου ὑπάρχον: ὥστε οὐχ ἠρεμήσει τότε ἣ γῇ 80 

ἐπὶ τοῦ μέσου: οὐ γὰρ ἔτι ἐν τῷ μέσῳ τοῦ παντός ἐστι προσαυξηϑεῖσα 
- SEPT 14 Ἃ 4 \ Ω͂ ν 3 ~ σ SN ~ 

τοσοῦτον ἐφ Ev μέρος, ἣ εἴπερ χαὶ οὕτως ἔχουσα ἠρεμεῖ, ὅπερ διὰ τῆς 
ἔξω τοῦ μέσου ἐν τῷ ἣ εἴπερ ὑποστιγμῆς δηλοῦται, ἠρεμήσει xat νῦν χαὶ 

10 τοῦ παντὸς χειμένη χαὶ uy μέσον ἔχουσα τὸ τοῦ παντὸς μέσον, χἂν μηδὲν 40 

αὐτῇ βάρος κατὰ τὸ ἕτερον μέρος προστεϑῇ, εἴπερ προστεϑέντος ἔξω τοῦ 
μέσου γενόμενον διὰ τὴν προσϑήχην ὅμως ἠρεμεῖν ὑποτίϑεται. εἰπὼν δὲ 
ἠρεμήσει γε χαὶ νῦν χαὶ μὴ τὸ μέσον ἔχουσα ἐπήγαγεν ἢ πέφυχε 

~ ’ as σ bie ~ 5 la \ ν, ~ , Ω 

χινεῖσϑαι. λέγει δέ, ὅτι χατ᾽ ἐχεῖνο ἠρεμήσει τὸ ἔξω τοῦ μέσου, χαϑ 
= a >) \ >) ~ 2} A} ~ / wv >\ δ > > * > ~ Ξ 15 ὃ οὐχὶ ἠρεμεῖν ἀλλὰ χινεῖσθϑαι πέφυχεν: ἄτοπον δὲ τὸ ἐν ἐχείνῳ ἠρεμεῖν. 45 

xa? ὃ πέφυχε χινεῖσϑαι. πολλαπλάσιον ὃὲ | τὸ προστιϑέμενον βάρος 248ν 

ὑπέϑετο, ἵνα τὸ νῦν μέσον τοῦ βάρους αὐτῆς πορρωτάτω γένηται τοῦ μέσου. 
τοῦτο οὖν ἀπορήσας ἀπὸ τῆς ἐν τῇ γενέσε! τῆς γῆς ὑποτεϑείσης προσϑή- 
χης, ὅτι χατὰ τὸ ἕτερον μέρος προσαυξηϑείσης τῆς γῆς πολλαπλασίῳ ξαυτῆς or 

΄ 4. γ - ΄ > ~ > OL ~ \ \ ΄ cr 
20 μεγέϑει ἀνάγχη τοῦ μέσου αὐτῆς ἀμειφϑέντος τοῦ χατὰ τὸ βάρος ῥέπειν 

εἰς ἐχεῖνο τὸ μέρος, εἰς ὃ γέγονεν ἣ τοῦ βάρους προσϑήχη, χαὶ μηχέτι 
μένειν ἐπὶ τοῦ pedo0, ἢ εἴπερ οὕτως oe ὡς διὰ τὴν προσϑήχην ἐχ- 

\ ey ~ ὦ INA  ΚΡΣΕ A 4 t yoy 3 le τῆς τὸς εἶναι τοῦ μέσου, ἐδύνατο μένειν, af Puls as URS τ τοῖν 10 
ϑήχης τὸ μὴ ee aoe xa’ ὃ od μένειν ἀλλὰ χινεῖσϑαι πέφυχεν" 

2 ~ (4 4 ~ 3 tide >) ~ σ 

τόπον" οὐδὲν γὰρ ὑπ ἔχεῖ, ἢ πέφυχε χινεῖσϑαι, ἀλλ᾽ ἐχεῖ, ὅϑεν ἄ 
, 5 it , ~ is ») 

TEQOUKE χινεῖσϑαι" τὸ Wey οὖν ATOPOVILEVOY, ONS, τοῦτο EOTLY, 
5 

οὐ χαλεπὸν δὲ ἰδεῖν χαὶ ἐπιστῆσαι τῇ ἀπορίᾳ χαὶ τῇ λύσει μιχρὸν ἐπι- 15 
τείναντας, τὴν διάνοιαν δηλονότι, ἣ μᾶλλον τὸν πρότερον λόγον ἐπιτεί- 

ναντὰς τὸν τὴν eee τῆς γῆς ὑποϑέμενον, xat SIRE a πῶς ἀξιοῦ- 
80 μὲν ὁποσονοῦν μέγεϑος τς ἔχον φέρεσϑαι πρὸς τὸ μέσον. τότε μὲν 

γὰρ ἀδιορίστως ἐλέγετο φύσιν ἔχειν φέρεσϑαι τὸ βάρος ἔχον πρὸς τὸ μέσον, 20 

γῦν δὲ διοριζέσϑω, ὅτι οὐ μέχρ' τούτου μόνον φέρεται τὸ βάρος ἔχον πρὸς 
τὸ χέντρον μέχρι τοῦ τῷ ἑαυτοῦ ἐσ an ἅψασθαι τοῦ χέντρου χαὶ οἷον 

ἐπιστῆναι αὐτῷ, ἀλλὰ τὸ πλέον. ἀεὶ βάρος τοῦ ἐλάττονος χρατοῦν χαὶ ἣ 
35 ἐξωϑοῦν αὐτὸ ἣ συμπιλοῦν χαὶ ἑνούμενον αὐτῷ μέχρι τοσούτου φέρεται 50 

α 
1 πάντως F: παντὸς Ab 1. 2 μεγέϑους xat τοῦ βάρους A: βάρους καὶ τοῦ μεγέϑους 

βάρους zat τοῦ μεγέϑους c 5 τοῦ CF: τῷ A μεγέϑει C: peyety A: peyé- 

doug F προσαυξηϑείσης Ε΄: προσαυξηϑεῖσαν C: προσαυξηϑῆναι A 7 ἐστι] ἔσται 

Fe 8 χαὶ om. Fe 12 γενόμενον F: γινόμενον A 13 ye Fb: te A 

py Fb: μὴν A 15 οὐχὶ A: οὐ χρὴ C: οὐχ F 11 ὑπετίϑετο Fe πορρώ- 

τερον Fe γένηται F: γενήσεται A 21 μηχέτι Fb: μὴ zat τι A 23 γε om. ὁ 

24 πέφυχεν F: comp. A: πέφυχε c 26 τοῦτό] τοιοῦτόν Fe 30 téte— μέσον (31) F: 

om. Ab 32 οὐ] οὖν μόνον F: οὐ μόνον ς μόνον om. Fe 33 ἑαυτοῦ Fb: 

ἑαυτῷ A 35 ἐξωϑοῦν CF: ἔξωϑεν Ab 
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πρὺς TO ἘΡΊΟΥ ἕως ἂν ὡς δυνατὸν ἐνταϑὲν χαὶ σφαιρωϑὲν τῷ ἑαυτοῦ 2430 

υέσῳ, τουτέστι τῇ xotky) ἐπιφανείᾳ, περιλάβῃ τὸ τοῦ παντὸς μέσον" μέχρι 

yap τούτου τὴν ῥοπὴν ἔχει. ὥστε, xdv προστεϑῇ τῇ γῇ βάρος, οἷον 6 Ξ 
- . 

2 ~ (ee 4 λό 5 δὶ BY ΟΣ Δ SN ὰ Py ay \ > bes 

ἀπορῶν ὑπέϑετο OY9S, Οὐ μένει ξςξχον αλλὰ γέενησεται χαὶ αὑτὴ σφαι- 

ριχὸν χαὶ περι Ai ται τὴν τῆς γῆς ἐπ πιφάνειαν, χαὶ ἔσται πάλιν τὸ ἐξ ἀρχῆς 80 
οὔ ς » ἜΣ - 5 fay TPS ., ) ry arp, Un μέσον χαὶ τοῦ μετὰ τῆς FEE alive μέσον: ἀνάγχη yap καὶ τοῦτο γήινον 

μὴ )σ Στ “- - ΄ Les ΘῈΣ, \ v 

ὃν xa) ὅλον ἐδόλειν ἑαυτὸ πελάζειν τῷ μέσῳ" μέχρι τούτου yap ἔχει 

τὴν ῥοπήν. εἰ γὰρ ἔτι χινοῖτο παραλλάξαν τῷ ἑαυτοῦ μέσῳ τὸ τοῦ 

παντὸς μέσον, ἄνω ἂν φέροιτο χαὶ παρὰ φύσιν. 35 
4 S > 5 ΦΧ INA Vs ” \ / ~ ~ Ἃ Pron [75 

Οὐδὲν δέ, φησί, πον xdv ἐπὶ μέρους τις τῆς γῆς χἂν ἐπὶ ὅλης 

ποιοῖτο τὸν λόγον. οὐ γὰρ διὰ μιχρότητα ἣ μέγεϑος ρος τὸ 

εἰρημένον, ἀλλὰ διὰ τὴν φυσιχὴν ἐπὶ τὸ μέσον ῥοπήν, ὥστε, εἴτε ὅλη 
ποϑὲν ἐφέρετο, ὥς φασιν οἱ διαχριϑεῖσάν ποτε αὐτὴν ἀπὸ τοῦ Πτίματος 40 

εἰς τὸ μέσον εἰπόντες ἐνε ΕΠ ss, εἴτε χατὰ μέρος, τς a μέχρι 

τούτου φέρεσϑαι, ἕως ἂν ee ν περιχεομένη ὁμοίως λάβῃ 

τὸ μέσον τῶν ἐλαττόνων ἀεὶ τὴν ἴσην“ ἐπιφάνειαν τοῖς μείζοσι λαμβανόν- 
\ \ ὶ των᾽ τῶν γὰρ μειζόνων χαὶ βαρυτέρων ἐπὶ τὸ χάτω μᾶλλον χωρούντων 

ry ‘ \e 

Ganey ~ ΄ E τὰ ἐλάττονα τῇ προώσει τῆς Bes BEE map ἑχάτερα τῶν μειζόνων 45 

ἐξωϑούμενα βίᾳ πρὸς τὸ | ἄνω ἴσην αὐτοῖς ἀπολαυβάνει τὴν ἐπιφάνειαν. 3441 

᾿Αντὶ δὲ τοῦ ἀναγχαῖον μέχρι τοῦδε φέρεσϑαι λέγει 6 ̓Αλέξαν- 
- , , 5 ~ ἊΣ 

ὃρός τινας γράφειν ἀναγχαῖον μετὰ τούτου φέρεσθαι, τουτέστι τῆς 

ἐπὶ τὸ μέσον ῥοπῆς, ἀποδέχεται δὲ τὴν ἑτέραν γραφήν. 

Συμπεραινόμενος δὲ τὸ ἐπιχείρημα 6 ᾿Αριστοτέλης, εἴτε ἐγένετο, φησίν. 

ἢ Yh, ἀναγχαῖον οὕτω γενέσϑαι, ὡς εἴρηται, χατὰ τὴν πρὸς τὸ μέσον 

ῥοπήν, ὥστε σφαιροειδές ἐστιν αὐτῆς τὸ σχῆι ua, εἴτε ἀΐδιος οὖσα διατελεῖ, 
τὸν αὐτὸν ἔχει τρόπον, ὅνπερ χαὶ γινομένη τὸ πρῶτον ἐγένετο ἄν: ὥστε 10 

χαὶ οὕτως ἀναγκαῖον αὐτὴν σφαι οξιδῇ εἶναι. i i 

» 297018 Kat ὅτι πάντα φέρεται τὰ βάρη πρὸς δμοίας γωνίας I | 
σ 

Δεύτερον τοῦτο ee ἐκ τοῦ πρὸς ὁμοίας ἤτοι πρὸς ἴσας γω- 
΄ ΄ ΄ -“ 

vias φέρεσϑαι τὰ βάρη δειχνύον, ὅτι σφαιοιχόν ἐστι τὸ τῆς γῆς σχῆμα. 

x A 
, 5 , ws Vy » 

πάντων vag ἐπὶ ταὐτὸ πανταχόϑεν συννευόντων χαὶ ἄλλοις ἄλλων ἀεὶ 
΄ 

\ 

‘ 
~ > \ x \ , » 

ἕως τοῦ ἀλλὰ μὴ βίᾳ xat παρὰ φύσιν. 1 

προστιϑεμένων χατὰ τὴν ὁμοίαν ῥοπὴν ἴσας ἀνάγχη γίνεσϑαι τὰς ἀπὸ τοῦ 90 

Ι ὡς δυνατὸν ἐνταϑὲν A: ἐχταϑὲν ὡς δυνατὸν C: qj δυνατὸν ἐχταϑὲν Fe: possit inex- 

tensa b 4 ἐξέχον CF: corr. ex ἐξέχων A 6 “γήινον ACb: γῆν Fe 

7 ἑαυτὸ Fb: corr. ex ἑαυτῷ A: αὐτὸ C yap CF: om. Ab 9 ἄνωϑεν Fe 

=P 
13 μίγματος Fb: πράγματος A 18 παρ᾽ ἑκάτερα A: παρ᾽ éxa F: ex utraque parte Ὁ 

20 τοῦδε A: τούτου Fe 23 συμπερανάμενος Fe 24 οὕτως c 28 βάρη AF: 

βαρέα ec 29 μὴ A: μὴ ὃ Fe 91 δειχνύον F: corr. ex δειχνύων A 

32 ταὐτὸν ς 

Comment. Arist. VII Simpl. de Caelo. 3D 
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μέσου, ἐφ᾽ ὃ πάντα συννεύει, πρὸς τὰ ἔσχατα, τοῦτο δὲ σφαιροειδές ἐστι 244a 
τὸ σχῆμα" διὸ τὸ πρὸς ὁμοίας γωνίας χαταφέρεσϑαι τὰ βάρη χαὶ μὴ 
παράλληλα πρὸς τὸ φύσει σφαιροειδὲς πέφυχε' πανταχόϑεν γὰρ οὐχ οἷόν 

τε πρὸς ὁμοίας φέρεσϑαι γωνίας τὰ φερόμενα βάρη μὴ τὸ πρὸς ὃ φέρεται 
σφαιριχὴν ἔχον τὴν ἐπιφάνειαν. ἐπειδὴ δὲ οὐκ ἀπηχρίβωται τὸ σφαιριχὸν 

bo τ 

on 

τῆς γῆς σχῆμα διὰ τὰς ἐξοχὰς τῶν ὀρῶν xal τὰς χοιλότητας, ἢ σφαιροει- 
Offs, φησίν, ἐστιν ἢ γῆ; εἴ τις τὴν τοιαύτην διαφορὰν ἐλαχίστην οὖσαν 
προσλογίζοιτο: οὐδὲ γάρ, εἰ χέγχρον τις ἐπιϑείη μεγάλῃ σφαίρα χηρίνῃ, 80 

ὀχνήσοι ἂν αὐτὴν χαλεῖν σφαῖραν διὰ τὴν τῆς χέγχρου ἐπανάστασιν: ἣ εἴ 
10 τις ἀχριβολογεῖται, χαὶ οὕτω φύσει ye σφαιροειδής ἐστι’ φύσει γὰρ 

πανταχόϑεν συννεύξει πρὸς τὸ μέσον, ὡς δηλοῖ πάντων τῶν βαρῶν 7 πρὸς 
δμοίας γωνίας χαταφορά. εἰ οὖν δεῖ ἕχαστον τοιοῦτον εἶναι λέγειν. οἷον 85 

εἶναι χαὶ ὑπάρχειν φύσει βούλεται, ἀλλὰ μὴ ὃ βίᾳ χαὶ παρὰ φύσιν, 

δῆλον, ὅτι σφαιροειδὴς ἂν εἰχότως ἢ γῇ λέγοιτο. 

15 Φιλοχάλως δὲ 6 ᾿Αλέξανδρος τὴν αἰτίαν προστίϑησι tod μὴ ἀχριβῶς 
σφαιροειδὲς εἶναι τὸ τῆς γῆς σχῆμα τὸ ἀνομοιομερὲς τῆς γῆς αἰτιώμενος 40 

uv 

χαὶ avicopponov. οὐ γὰρ ἐπὶ πάντων, φησί, τῶν βαρέων σωμάτων τὸ 

μέσον τῆς ῥοπῆς χαὶ τοῦ βάρους τοῦτο μέσον ἀχριβῶς χαὶ τοῦ μεγέϑους 
> ἔκ 5 ? > ΤΡ, 4 ὩΣ \ is \ f 5 ~ 2) 

ἐστίν, ἀλλ ἐπ᾽ ἐνίων παραλλάσσει. οὐ γὰρ πάντα ta βαρέα ἰσοβαρῇ ἐστι, 

20 σπεύδει ὃὲ τὰ βαρέα τῷ τῆς ῥοπῆς τῆς οἰχείας μέσῳ λαβέσϑαι τοῦ μέσου, 
οὐ τῷ τοῦ μεγέϑους μέσῳ. διόπερ οὐδὲν χωλύει τοῦ μέσου τῆς γῆς τοῦ 4ὅ 

\ x ς ΑΝ Vv 5 ~ ~ Niet l4 \ ~ A f¢ Pes € 

χατὰ THY ῥοπὴν ὄντος ἐν | tw τοῦ παντὸς μέσῳ τὰς τοῦ μεγέϑους τῆς 244d 
ce ; Α ;: : Ξ 

Ἰῆΐς ἀποστάσεις τὰς ἀπὸ τοῦ μέσου Uy πάντῃ ἴσας εἶναι. 

\ Ὁ \ ~ 

p. 297023 "Ett δὲ xat διὰ τῶν φαινομένων ἕως τοῦ σφαιροειδὴς ὃ 
οὖσα. τῷ σι 

Τρίτον τοῦτο ἐπιχείρημα ἐναργὲς ἀπὸ τῶν τῇ αἰσϑήσει φαινομένων 
\ \ ~ ΄ aa Vv ! 5 \ PI Ὁ ~ = , aes 2: fi} = > , 

περὶ thy τῆς σελήνης exheubwvs οὐ yap ἂν at τῆς σελήνης ἐχλείψεις epat- 

γοντο χυρτὴν ἀεὶ τὴν γραυμὴν ἔχουσαι τὴν δρίζουσαν τό τε φωτεινὸν χαὶ 10 
\ \ ~ nla ode > a) FENN eS ὩΣ mp ΟΝ ¢ ~ ἘΞ τὸ σχιερὸν τῆς σελήνης, εἰ μὴ σφαιροειδὴς ἦν ἢ γῆ. εἰ γὰρ H τῆς σε 

80 λήνης ἔχλειψις συμβαίνει ἐμπιπτούσης εἰς τὴν ἀπὸ τῆς γῆς γινομένην 

σχιάν, ἀνάγχη τὴν σχιὰν χωνιχὴν εἶναι ἣ χυλινδρικὴν ἣ xahadoed7,- 
ἄλλου γὰρ οὖσα σχήματος οὐχ ἂν χυρτὴν ἐποίει τὴν ἀποτομὴν ἀεὶ τῆς 1 

σεληνιαχῆς σφαίρας. πάντα δὲ τὰ τοιαῦτα τῶν σχιῶν σχήματα ἀπὸ σφαι- 

pixod σχήματος γινόμενα δέδεικται. μείζονος γὰρ ὄντος τοῦ ἡλίου τῆς 

2 τὸ (alt.) om. ¢ 4 γωνίας φέρεσϑαι Fe τὰ φερόμενα βάρη] τὰ βάρη τὰ pepd- 

μενα Fe py Ab: εἰ μὴ Fe ὃ ἔχον Ab: ἔχει Fe 6 διὰ A: διά te Fe 

ὀρῶν Fb: ὡρῶν A ἢ] ἣ καὶ Fe 8 et] εἰ χαὶ Fe 9 dxvijcot A et corr. 

ex ὀχνήση Εἰ: ὀκνήσαι ὁ 10. ἀχριβολογοῖτο Fe οὕτως ὁ 19 ἰσοβαρῇ -- 

βαρέα (20) Fb: om. A 21 οὐ τῷ Fb: οὕτω A μέσῳ Ὁ: comp. F: μέσον A 

Ol χωνιχὴν] ἢ χωνιχὴν Fe 34 σχήματος Fb: σώματος A 
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τῆς κωνοειδὴς (ἢ) σχιὰ γενήσεται, ἴσων δὲ 
εἰ δὲ ἐλάττων ἦν 6 ἥλιος, χαλαϑοειδὴς χαὶ 

τερον πρὸς τῇ γῇ ἔχων. 
ὑπὸ τῆς τοιαύτης προσγίνεται, 

νονται σώματος, σφαιριχὸν ἂν 

ϑέσιν τοῦ ἡλίου πρὸς τὴν γῆν χαὶ τυμπανοειδὴς οὖσα ἣ 

ἀπέδωχεν av, ἀεὶ δὲ χαὶ χατὰ 

δὲ οὐ παρὰ 
τέμνεσθαι ΠΥ μσινει τὸ ἐν ταῖς 

ἀλλὰ 

ὅτ' τὴν σελήνην μὴ πεφυχὺ 

10 a τὴν σχιᾶν, 

διαιρέσεις, χαὶ γίν 

χαὶ ἀμφίχυρτος ae pest x 
Ὁ ol > ’, \ 

δὲ ταῖς ἐχλείψεσιν ast χυρτὴν Ox Ψ τὰ Ξ ἔχει τὴν op 

15 

ETOVUOTW 

Vv. ~ ΄ ~ 

ἔχοι τὸ σχῆμα ἣ γῆ. 

~ C , » ) wv 

πᾶσαν ὕέσιν οὐχ ay, 

ἴαν χατ᾽ 
2. hetwe = ‘\ oN \ x “» 

ἐχλείψεσι χυρτὴν ἀεὶ τὴν διορίζουσαν 

éx τοῦ τὴν σελήνην 

τ αὐτὴν ἣ σχιὰ dpa, 

εται ἣ διαίρεσις 

τῶν ἄστρων φαντασίας 

[Arist. p. 29723. 80] HAT 

> ~ v ἀμφοῖν ὄντων χυλινδροειδής, 244» 
> ~ οἷον χόλουρος χῶνος τὸ στενώ- 20 

, δρ ia . Se ‘ ΙΧ ΄ ar »" ‘ 

εἰ οὖν ἢ διορίζουσα χυρτὴ ἀεί, ἢ δὲ ἀεὶ χυρτὴ 

σχιαὶ δὲ τοιαῦται πᾶσαι ἀπὸ σφαιριχοῦ τί: 

χατὰ μὲν γάρ τινα [ [ 
on ar ~~ 

\ 
\ a) % 5, 

Ἢ σφαιρηξιοὴς Ἢν. 

ἢ τοιαύτην σχιὰν 
aoe 

ει "» 

> \ ~ \ 
cy μὲν τοις χατα 

πάσας λαμβάνειν 
~ ᾿Ν Ls , 

ν TALS OLLOTOWLOLS φα- 

. Ov 
αἱ χοίλη ἐν ταῖς μηνοειδέσιν, ἐν | 

(Covoay γραμμήν. 35 

Oo ~ ~ 

ἕως τοῦ τοῦτο 40 

ve 

Téxaptov ἐπιχείρημα τοῦτο τῶν σφαιροειδῆ τὴν Ὧν ἀποδειχνύντων. 

ὅπε ἤδη χαὶ περὶ τοῦ WS) thous αὐτῆς αἀποῦδεί ἴχνυσιν. | | 
mie 

el ἔχει πρὸς τὸν οὐρανόν. 

Ν ἀστέρες ὑπὲρ χεφαλῆς εἶναι δοχοῦσιν ἀεί, 
Ψ' αὐ / ¢ 

Baten ὃ μὲν Κάνωβος μετέωρος φαίνεται, ὃ 

"Ἄρχτου δύνων φαίνεται χαὶ ἀνατέλλων, δῆλον, 

σταμένοις διάφοροι γίνονται. οἱ ὁρίζοντες. 
~ ν εἶναι συμβαίνει. εἰ γὰρ τυμπανοειδὴς ἢ 

ε 

0 ra OUT. χινηϑεῖσιν ἡμῖν αὐτὸς ἔμενεν 
ΟΣ 

(ἡ. Os 4 νεῖν ἐπιπέδῳ χαὶ τὰ ΓΕ προϊόντας 

τῶν ἄστρων ϑέσιν. 
ἡμᾶς, 

Ν. >] , \ \ Ἃ 

χαὶ οὐ μεγάλη, εἴπερ χαὶ μὴ πολὺ 

90 
, , > 

τῶν παραλλαγή. εἰ πάνυ ψεγά ἴλη 

γὰρ πρὸς ἄρχτον μὲν ἡμῶν 

υὲν Καάνωβος ἀστὴρ χαλούμενος οὐ φαίνεται ὅλως, οἱ δὲ 

πἤξωὶ τῷ 

οὖ ZY a 2 ¢ (= ib 

εἰ OvDY οιαφόρηι OL OpLcoy 

προξλϑόντων 

ὅτι onustov λόγον 

υεταβαινόντων ὃ 

τῆς "Ἄρχτου 45 

ἐν Διοσπόλει τῇ Θη- 3488 δὲ 
ἔσχατος ἀστὴρ τῆς μεγάλης 

ὅτι TO ρὸς ὀλίγον usiht- χαὶ 
~ art in A an Ἁ 

τοῦτο δὲ διὰ τὸ σφαιροειδῆ ἽΕΙ 

ἀπὸ τὰ 

Ἃ 

αν = 

sway SX \ \ 
αὐτα STO GEL περ! τὴν 

--ς τες, χαὶ σφαιροειδὴς ἢ γῆ 9 

ἐπιδήλως ἀμείβονται" 10 Ψ 
‘ 

a her) = ‘4 “ Ἃ 5 , 3 ‘ ἊΝ δ ~ e pr 

yahys γάρ τινος οὔσης σφαίρας οὐχ ἂν εὐσύνοπτος εὐθὺς ἣν ἢ τῶν οριζόν- 

¢ WH, οὐ χρὴ ησίν, ἐστὶν 7 . 

wv / ΄ \ > 

νομίζειν ἄπιστα λέγειν τοὺς ὑπολαμβάνοντας τὸν δυτιχώτατον χαὶ τὸν ava- 

1 χωνοειδὴς ἣ σχιὰ Α: 

εἰδὴς Fe 2 χόλουρος F: 

4 τῆς A: om. Fe 

at Fe 5 σφαιριχὸν Ab: σφαιροειδὲς Fe 

ἀποδέδωχεν A: ἀποδέδωχεν ἂν F: ἀποδεδώχοι ἂν ec: 

14 ὁρίζουσαν Α: διορίζουσαν Fe 15 

20 χαλούμενος ἀστὴρ Fe 

26 ἔμενεν A: 

σχιὰ Scripsi: χωνοειδὴς 
9 

b: 

χώλουρος A 

προσγίνεται A: provenit 

nobis quidem b 

τῆς] τῆς Udpas Fe ἔμεινεν Fe 

umbra conoydalis b: 7, 

ἔχοι] ἔχοιτο ἐς 

τὰς AF: τῆς ὁ 

τῆς γῆς σχιὰ κωνο- 

3 , i’ . - ,»ρ στενότερον Fbe: στερρότερον A 

τινὸς γίνεται Fe σκιαὶ Ab: σχιᾶς 
-Ξ 3D Ἂ pe Se 
( ameowxey ἂν SCrIpSsl: 

redderet b 13 ταῖς A: τοῖς Fe 

19 μὲν ἡμῶν F: ἡμῶν A: 

22 φαίνεται AIF: φέρεται A*b 

30 Fe 

90 Ὁ 

εὐϑὺς om. 
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τολικώτατον τῶν ie vey Fjuly τόπων τόν TE TE τ τὰ [αδειρα χαὶ τὰς 245a 
C 2 

Ηραχλείους στήλας, ὃν ᾿Πράχλειαν ἐχάλεσε, χαὶ τὸν περὶ τὴν ᾿ἸΙνδιχὴν 16 
΄ > ΄ >) ΄ ᾿ \ Oo > 4) ὯΔ ᾽ν ΄ τᾷ 

συνάπτειν ἀλλήλοις οὐ πόρρωϑεν, χαὶ οὕτως εἶναι τὴν θάλατταν μίαν τὴν 

te ᾿Βρυϑρὰν χαλουμένην χαὶ τὴν παρ᾽ ἣρῖ εχμαίρο! δέ. ὅτι μὴ ε ᾿Πρυϑρὰν χαλουμένην χαὶ τὴν παρ᾽ ἣμῖν. τεχμαίρονται δέ, ὅτι μὴ 
5 πολύ τι διεστήχασιν ἀλλήλων οἱ εἰρημένοι τόποι τῷ ἐν ἀμφοτέροις ἐσχά- 20 

τοις οὖσι τῆς ul : οἰχήσεως τὸ τῶν ἐλεφάντων εἶναι γένος, ὡς τῶν 

ἐσχάτων τούτων διὰ τὸ συνῆφϑαι ἀλλήλοις πεπονθότων τοῦτο τὸ φέρειν 

ἐλέφαντας τῇδε χἀχεῖσε τοὺς αὐτούς, ὡς ἔοιχε, νεμομένους" οὐ γὰρ ὁμοιό- 
τῷ or THT τῶν τόπων ἐπιδεῖξαι βούλεται, ὡς οἶμαι, διὰ τούτων, ἀλλὰ γειτνίασιν" 

10 % γὰρ ὁμοιότης ἠδύνατο χαὶ τοῖς πόρρω διεστηχόσιν ὑπάρχειν τῆς αὐτῆς 

οὔσης τῶν ἀέρων σχεδὸν χαταστάσεως τοῖς ὑπὸ τὸν αὐτὸν παράλληλον 

οἰκοῦσι. 

Ρ. 298215 Καὶ τῶν μαϑηματιχκῶν δέ, ὅσοι τὸ μέγεϑος ἀναλογί- 20 
ζεσϑαι πειρῶνται ἕως τοῦ τέλους. 

15 Kat ταύτην τελευταίαν πίστιν ἀπὸ τῆς τῶν μαϑηματικῶν μαρτυρίας 

παράγει τοῦ χαὶ σφαιριχὴν εἶναι τὴν γῆν χαὶ μὴ μεγάλην ὡς πρὸς τὸ 35 

μέγεϑος τῶν ἄστρων ΠῚ χαὶ γὰρ ὡς σφαιριχῆς οὔσης τὰ 

μέτρα Ἰθθος εδώχασι χαὶ οὐ λίαν μεγάλης, εἴπερ εἰς στάδια τοσαῦτα συνα- 

γόμενον τὸ ὑέγεϑος αὐτῆς συνελογίσαντο. ἀλλὰ χαὶ τὸν ἥλιον αὐτὸν 

20 ἑχατοντοεβδομηχονταπλάσιον ἐγγὺς τῆς γῆς ἀπέδειξαν χατὰ τὸ μέγεθος 40 

ποδιαῖον φαινόμενον διὰ τὴν ἀπόστασιν, ὡς, εἴ γε τὴν γῆν ἀπὸ τοῦ HAtov 

τις ξώρα, τὸ ἑχατοστοεβδομηχοστὸν ἂν μέρος ἔχουσαν αὐτὴν τοῦ ποδιαίου 

διαστήματος ἐϑεάσατη. εἰ ὃὲ χαὶ τῶν ἀπλανῶν τινες μείζονες ὄντες τοῦ 

ἡλίου τοσούτῳ βραχύτερος φαίνονται διὰ τὴν ἀπόστασιν. χαὶ aps τούτους 

ἢ γῆ Beppe ἐλάχιστον ἂν ἐμφαίνοι τὸ μέγεϑος. τῶν δὲ ἄλλων 4 τῷ σι 

ἄστρων εἶπεν, ὅτι | χαὶ THY γὴν ἕν τῶν ἄστρων συμβολιχῶς ἔλεγον ot 245» 
5 ΄ ΄ \ X 4 

Πυϑαγόρειοι. εἰ μέντοι πρὸς thy ἀπλανῆ τις ὅλην σφαῖραν παραβάλλοι 
X ~ ») 4 S ΄ ~ » ΄ 

τὴν γῆν. ὄντως ἀδιάστατος χαὶ τοῦ χυρίως χέντρου λόγον ἔχουσα φανήσε- 
or 

\ ἊΣ La na ~ 9, ~ ~ 

ται πρὸς αὐτήν. ἐναργὲς GE τοῦτο χαὶ ἀπὸ τοῦ τὰ χέντρα τῶν πρὸς 

80 ἀστρονομίαν παραλαμβανομένων ὀργάνων τοῦ τε μετεωροσχόπου χαὶ τῶν 
5} , 9 ~ ~ 5 

ἀστρολάβων ἐν παντὶ μέρει τῆς γῆς τιϑέμενα τῷ χέντρῳ τοῦ παντὸς ἀνα- 

λογεῖν. 

1 συνεγνωσμένων Fe 3 τὴν (pr.) AF: om. Ὁ 4 py A: od Fe 5 ἀλλήλων 

F: ἀλλήλοις A 7 τούτων om. ὁ πεπονθότων τοῦτο] πεπονθέναι τοῦτο A: pati 

hoc Ὁ: τοῦτο πεπονθότων Fe 9 διὰ τούτων om. Fe 13 μαϑηματικῶν F: corr. 

ex μαϑητιχῶν A δέ AF: om. e 16 μὴ om. ὁ 22 ἑώρα to F: ἑωρᾶτο A 
ἑχατοστοεβδομιηχοστὸν A: ἑχατοεβδομηχοστον Ε΄: ἑχατοντοεβδομηκοστὸν ὁ 24 πρὸς 

τούτους] τούτοις. Ke 27 [Πυϑαγόρειοι F: ΠΠυϑαγόριοι A τις A: τὴν Fe 

28 thy γῆν Ab: ts τῆς ys Fe τοῦ AF: om. Ke 29 τὰ χέντρα F: xévtpov A: 

centrum b 90. παραλαμβανομένων Fb: λαμβανομένων A τε om. Fe μετεω- 

ροσχοπείου Ke Ὁ1 τῆς γῆς μέρει Fe 
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? 

Ἐπειδὴ δὲ tod μέτρου τῆς γῆς Spell samuel ὃ ᾿Αριστοτέλης tetta- 245> 

panoven ον αὐτῆς λέγεσϑαι τὴν περιφέρειαν εἰπών, χαλῶς ἂν ἔχοι 10 

yor διὰ τοὺς ἀπιστοῦντας τῇ σοφίᾳ τῶν παλαιῶν ἀνδρῶν τὴν μέϑοδον τῆς 

μετρήσεως συντόμως προσαναγράψαι. λαβόντες ἀπὸ διύπτρας δύο τῶν 

ἀπλανῶν ἀστέρων μοιριαῖον ἀλλήλων ἀπέχοντας διάστημα, τουτέστι τρια- 
or 

» ΄, ~ / »ἶ ~ 5 5 ~ ΄ ΄ 

κοσιοστοεξηχοστὸν μέρος τοῦ υεγίστου ἐν τῇ ἀπλανεῖ χύχλου. ual εὑρόντες 15 

ἀπὸ διόπτρας τόπους, οἷς κατὰ χορυφήν εἰσιν οἱ δύο ἀστέρες, καὶ τὸ 
΄ “Ὁ - ay 

υεταξὺ διάστημα διὰ ὁδομέτρου μετρήσαντ πενταχοσίων ηὗρον αὐτὸ σα 
ΦΞ. 

> 
Ξ Φ 

> κα ~ ~ Pea) , 

σταδίων: ἐξ οὗ συνάγεται, ὅτι ὁ μέγιστος τῶν ἐν TH γῇ χύχλων περίμετρον 

> 

10 ἔχει μυριάδων δεχαοχτώ, ὡς 6 [Πτολεμαῖος ἐν τῇ Lew pages ἀνελογίσατο. 30 

πεὶ δὲ δείχνυται ὑπὸ “Ἀρχιμήδους ἢ περίμετρος τοῦ χύχλου τριπλασίων 

τῆς διαμέτρου χαὶ ἔτι ἑβδόμῳ μέρει αὐτῆς ὑπερέχουσα, ἔσται ἢ διάμετρος 

μυριάδων πέντε χαὶ et ταχισχιλίων διαχοσίων να τριῶν. δείχνυται 

δὲ πάλιν τὸ ὑπὸ τῆς διαμέτρου χαὶ τοῦ τετάρτου μέρους τῆς περιμέτρου 9 

15 ἴσον τῷ ἐμβαδῷ τοῦ χύκλου, ὡς γίνεσϑαι τὸ ἐπίπεδον τοῦ χύχλου μυριά- 

ὃων διπλῶν ἐμβαδῶν εἴχοσι πέντε χαὶ ἁπλῶν ἑπταχισχιλίων ἕπταχοσίων 

εἰχοσιοχτὼ a ἔτι σταδίων πενταχισχιλίων. πάλιν δὲ δείχνυται, ὅτι ἢ ὅλη 
\ 

τῆς σφαίρας ἐπιφάνεια τετραπλασίων ἐστὶ τοῦ ἐμβαδοῦ τοῦ ἐν αὐτῇ 80 ἝἜ o 
΄ , ‘ ΄ 

γίστου χύχλου, ὡς συνάγεσϑαι τὸ τῆς ἐπιφανείας μέγεϑος σταδίων υυριάδων 
’ τς ~ Cc 4 ~ \ c ~ 5 s , oa ai \ \ 

20 διπλῶν ἑχατὸν τριῶν χαὶ (ἁπλῶν) ἐνναχοσίων δεχατεσσάρων. ἵνα OS χαὶ τὸ 
. ν , 

υέγιστος χύχλος ὁ ἔχων μυριάδας { os) Ἷ Θ < ἴ (= Θ S&S 
=> 

a | - ame VV 
ν oS 

@ 
4 =—2 

[0] ς- 3S σὰ τ or 

TAGS εἴχοσι πέντε χαὶ ἁπλᾶς Ee ΦῈ ΤΟΝ ἑπταχοσίας εἰχοσιοχτὼ χαὶ 35 

ἔτι πενταχισχιλίας μονάδας πολλαπλασιάζεται ἐπὶ τὴν διάμετρον χαὶ γίνεται 

χύλινδρος ὃ βάσιν μὲν ἔχων ἴσην τῷ μεγίστῳ χύχλῳ, ὕψος δὲ ἴσον τῇ 

25 διαμέτρῳ. μυριάδων τριπλῶν ἐχατὸν τεσσαράχοντα ξπτὰ χαὶ διπλῶν ἕξαχισ- 

χιλίων ὀγδοήχοντα ὀχτὼ χαὶ ἁπλῶν τετραχισχιλίων τριαχοσίων ὀγδοήχοντα 40 

χαὶ ἔτι πενταχισχιλίων μονάδων. χαὶ ἐπειὸ 6 οὕτως ἔγων χύλινδρος 
ὼῳω ι 

» \ 

τι τῆς σφαίρας, ἀφαιρῶ τούτων τὸ τρίτον χαὶ τὸν χαταλειπὸ- [ow 
c , , 

ἡμιόλιος 
γε > { Vv to Fl wpe 4x ut rx 

μενον aptihwov EL τοῦ στερεοῦ τῆς σφαίρας τῆς γῆς μυριάδων τριπλῶν 

80 ἐνενήχοντα ὀχτὼ χαὶ διπλῶν τετραχισχιλίων ΠΣ τριῶν χαὶ ἁπλῶν 4 

ἑξαχισχιλίων τετραχοσίων τεσσαράχοντα ἕξ χαὶ ἔτι μονάδων | ἐνναχ!σχιλίων 2408 
' 

ς γῆς τὰ τῶν ὀρῶν πενταχοσίων τ πρὸς δὲ τὸ τοσοῦτον μέγεϑος Dp 
: 

τῇ 

ἀναστήματα οὐχ ἔστιν ἱκανὰ τὸ σφαιριχὸν αὐτῆς ἀφελέσθαι σχῆμα οὐδὲ ae) 
= Εὶ -ξ 

ae 

1 6 Fb: om. A 4 διόπτρας F: διόπτρου A 5 ἀπλανῶν F: ἀναπλανῶν A 

μοιριαῖον F: wo ριαῖον A 6 ἐν] τῶν ἀπλανῶν ἐν Fe εὑρόντες F: εὑρόντας A 

τόπους A: τοὺς τόπους Fe οἷς Fb: om. A 8 πενταχοσίων ηὗρον A: εὗρον 

πενταχοσίων F(b)e 10 Πτολεμαῖος) Geogr. I 11,2 Γεωγραφίᾳ Fb: γεωμετρία A 

dvehoytoato A: συνελόγίσατο Fe 11 ἐπεὶ AF: ἐπειδὴ c Ἀρχιμήδους) Circuli 

dim. 3 15 ὡς ---χύχλου Fb: om. A 17 εἰχοσιοχτὼ A: χη Εἰ: εἴκοσιν ὀχτὼ ὁ 

4) F: om. A 20 ss ἐγναχοσίων scripsi: ἑπταχοσίων AF be 21 στερεὸν Εἰ: 

τερρεὸν A 22 εἰχοσιοκτὼ A: χη F: εἴχοσιν ὀχτὼ ς 26 ὀγδοήκοντα (pr.) --- τετρα- 

χισχιλίων Fb: om. A 28 ἐστι Fb: ἐπὶ A 29 στερεοῦ Ε΄: oteppeod A 
32 τὸ A: om. Fe 30 ἑξήχοντα] hine in numero computando erravit Simplicius 3: 

αὐτῆς Fe: αὐτὴν A 
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ΠΝ Z nee She, Di sas a ie ΄ > ΄ ΤῸ DAR. 

τὰ μέτρα TA ὡς σφαιριχῆς οὐσὴς αὐτὴς συναχϑέντα διαβάλλειν. ὁ γὰρ 240: 
) > ~ c ΄ ~ ΄ 

Ερατοσϑένης τὴν ἀπὸ τῶν ὑψηλοτάτων ὀρῶν ἐπὶ τὰ χϑαμαλώτατα πίπτου- 5 

σαν χάϑετον δείχνυσι διὰ τῶν ἐξ ἀποστημάτων μετρουσῶν διοπτρῶν στα- 

δίων οὖσαν δέχα. 
Εἰ ὃὲ 6 ᾿Αριστοτέλης τὸ τῆς περιφερείας τῆς γῆς μέγεϑος εἰς τεσσα- 

ράχοντα μυριάδας συλλογίζεσϑαι τοὺς μαϑηματιχούς φησι περιφέρειαν 340» 
2 > 

πάντως τὴν ἐπιφάνειαν αὐτῆς λέγων, ἐπειδὴ μὴ προστέϑειχε σταδίων 

εἶναι τοῦτο τὸ μέτρον, ἄδηλον, εἰ διαφωνεῖ πρὸς τὸν ὕστερον συλλογισϑέντα 

τῆς ἐπιφανείας τῆς γῆς τῶν σταδίων ἀριϑμόν. χἂν διαφωνῇ δέ, ϑαυμαστὸν 

οὐδέν: οὔπω γὰρ ηὔρητο τὰ ὑπὸ ᾿Αρχιμήδους πορισϑέντα ϑεωρήματα. πρὸς 

τὴν ἀχαμπῆ τοῦ προχειμένου χατάληψιν. μήποτε δὲ οὐδὲ ὃ ᾿Αριστοτέλης 

φαίνεται ὡς ἀχριβὲς τοῦτο τὸ μέτρον ἀποδεχόμενος, ἀλλὰ τοσοῦτον ἔλαβεν 
δ» 5 ~ LZ leg >) 4 > δ , Le > , 

ἐξ αὐτοῦ μόνον, ὅτι οὐ λίαν ἐστὶ μεγάλη τοσούτων οὐσα μέτρων. 

1 τὰ 81} ἘΠ πη: Ἃ αὐτῆς οὔσης Fe 2 χϑαμαλῴτατα F: χϑαμαλώτερα Ab 

10 

certam b. 

ndprjto scripsi: ηὕρηται A: ηὕρετο F: inventa fuerunt Ὁ 11 dxapn A: ἀχριβὴ F: 

Subseriptio in K (del. Κα) πραγματίης διττῆς λάβε σιμπλιχίοιο ἀοιδὴ | odpavoto 

πέρι πλήρωσιν ἀριστοτέλους ye | χειρὶ yewpylov ᾿ἀρητῆρος ὃν ἤγετο χρήτη: 
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ANA » ’ \ ~ ¢ ca \ ΄α πο a [4 

Οὐδὲν ἴσως χωλύξι χαὶ νῦν ὑπομνῆσαι περὶ τοῦ τῆς ὅλης πραγματείας 

σχοποῦ, ὅτι περὶ τῶν ἁπλῶν ἐστιν ἐν τῷ χύσμῳ σωμάτων τῶν πρώτων 
~ ~ / Vv ¢ ~ τὶ ,~ 

ἀπὸ τῶν ἀρχῶν συγχειμένων: πέντε δὲ ὄντων τούτων, ὡς ex THY ἁπλῶν 
> id \ 

ἐδείχϑη χινήσεων, τοῦ τε a eel χαὶ τῶν ὑπὸ σελήνην τεσσάρων 5 } 
qn 

ν τοῖς panzer δύο eae τὰ περὶ τοῦ χυχλοφορητιχοῦ σώματος παντο- 

ς᾽ ὧἍἦ[ and ϑεωρήματα παραδέδωχε: χαὶ γὰρ χαὶ ὅσα περὶ τοῦ χόσμου λέγειν 
5 , Vv 

οξεν. ὅτι ΕΣ χαὶ πεπερασμένος ἀγένητός τε χαὶ ἄφϑαρτος, ὡς διὰ τὸν Mx 

ν OF οὐρανὸν ὑπάρχοντα τῷ χόύσμῳ μνήμης ἐν ἐχείνοις τετύχηχε, χαὶ τὰ περὶ 10 

10 τῆς γῆς εἰρημένα οὐχ ἁπλῶς ὡς περὶ γῆς εἴρηται, ἀλλ ὡς σχέσιν ἐχούσης 
πρὸς τὸν οὐρανόν, διὸ περὶ ϑέσεώς τε αὐτῆς εἴρηται ἐν τῷ παντὶ χαὶ περὶ 
Batic χαὶ σχήματος χαὶ THs χατὰ τὸ μέγεϑος παραβολῆς 1 πρὸς τὸν οὐρα- 
γόν. ἐντεῦϑεν δὲ ὑπ τῶν ὑπὸ sey Grav σωμάτων ἄρχεται ae 1b 

ὅτι οὔτε ἄπειρα τὸν ἀριϑμὸν οὔτε Ev, ἀλλὰ τέσσαρα, χαὶ ὅτι γενητὰ χαὶ 

15 οὔτε ἐξ ἀσωμάτων γινόμενα οὔτε ἐξ ἄλλου σώματος, ἀλλ᾽ ἐξ ΕΝ χαὶ 
οὔτε “av ἔχχρισιν οὔτε χατὰ σύνϑεσιν χαὶ διάλυσιν ἐπιπέδων ἣ ἀτόμων" 

ὶ τούτων γὰρ ἐν τῷ προχειμένῳ βιβλίῳ διδάξει, ὥσπερ ἐν τῷ τετάρτῳ 20 

ὶ τῶν δυνάμεων αὐτῶν. ὅτι δὲ ὡς περὶ ἁπλῶν χαὶ πρώτων σωμάτων 

χαὶ περὶ τούτων ποιεῖται τὸν λόγον ὥσπερ περὶ τοῦ οὐρανοῦ. δηλοῖ τὸ χαὶ 

20 ἐνταῦϑα πάλιν τῷ αὐτῷ χρήσασθαι προοιμίῳ δειχνύντα, ὅτι ἢ φυσιχὴ 
πραγματεία περὶ σωμάτων ἐστί, δηλώσει δὲ χαὶ τὰ ἐν τῷ προοιμίῳ ῥη- % 

ϑησόμενα. 

p. 298224 Περὶ μὲν οὖν τοῦ πρώτου οὐρανοῦ ἕως τοῦ διεληλύ- 3470 
ϑαμεν πρότερον. 

ry ~ , ξ΄ ’ ν - ve Ν 

Τὸ προοίμιον χαἀνταῦϑα σύντομον ὑπόμνησιν ἔχει τῶν ἤδη προδι- 

Ι τῶν] τῆς A ig τὸ Ἀριστοτέλους περὶ οὐρανοῦ Ὑ ἐς 2 ἴσως χωλύει AF: ἂν ἴσως 

κωλύοι c 5 τεττάρων e 10 ἐχούσης F: ἐχούσ ! A 11 τε αὐτῆς F: αὐτῆς τε 

Ac 12 to om. F 14 χαὶ (alt.) ACFb: om. ὁ 15 ἀσωμάτων AC: ἀσωμάτου Fb 

17 βιβλίῳ διδάξει ACH: διδάξει βιβλίῳ Εἰ: βιβλίῳ διδάσχει ὁ 19 ὥσπερ χαὶ περὶ c 
χαὶ (alt.)] hie rursus ine. Ὁ 20 πάλιν] hie rursus ine. E ὅτι ἡ φυσικὴ] lac. 10 

litt. E 21 πράγματα E ἐστί] seq. ras. 1 litt. E 
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δαχϑέντων ἔν τε τῷ πρώτῳ χαὶ δευτέρῳ βιβλίῳ. πρῶτον ὃὲ οὐρανὸν 27 
οὐρανὸς χαὶ 6 χύσμος ὅλος χαλεῖται 

΄ A 
TEP 

\ 
Go 
-Ξ τὸ αἰϑέριον λέγει πᾶν σῶμα" εἰ Ἢ 

ἌΝ ~ ΄ ~ \ St >) Ne KA x BA Cc ~ > \ 

Old TOUTOV, GO πρῶτος XAt χυρί ὡς οὐρᾶνος OLTOS Gy Ely} Ἢ τῶν OXTW 

σφαιρῶν συνηρημένη υηνάς. περὶ ἧς ἐν τῷ πρώτῳ ΤΗΣ τὸν λόγο φα ρων ῃρ ηἱ [- 7 t IVS 5 περ | Φ Ἶ ρ ι5 ἷ νυ] Pr τον ογὸν 

Ξ >} la ΄ a\ τ ~ ~ \ b \ , 

>) 

ὃ 

5 ἐποιήσατο. μέρη δὲ αὐτοῦ προσεχῶς τὰς ὀχτὼ λέγει σφαίρας: μέρη μὲν 
4 2 \ ¢ 2 , SAAN ~ Lamy \ > 

(Ap εἰσὶ χᾶι οἱ GZOTEPES, ἀλλὰ μερῶν ξερη. περι 0 
~ 

τῶν UL eee αὐτοῦ 10 

O- jw- χαὶ τῶν ἀστέρων ἐν τῷ δευτέρῳ βιβλίῳ διῆλϑε. τὰ ὃὲ ἐφεξῆς χατὰ χοινοῦ 

περὶ πάντων ἀχουστέον τοῦ τε πρώτου οὐρανοῦ χαὶ τῶν μερῶν αὐτοῦ χαὶ 

τῶν ἄστρων. χαὶ γὰρ ἐχ τίνων συνεστᾶσιν, ὅτι ἐχ ie πέμπτης οὐσίας, 

10 χαὶ ποῖα ἄττα τὴν φύσιν, ὅτι οὐχ ἄψυχα σώματα, ἀλλ ἐψυχωμένα χαὶ 15 

γοῦ χαὶ πράξεως μέτοχα χαὶ χατὰ τὸ σχῆμα σφαιριχκά, πρὸς GE τούτοις, 

ὅτι ἀγένητα χαὶ ἄφϑαρτα χαὶ avadhotwta χαὶ cou χαὶ πάσης 

ἀπηλλαγμένα ϑνητῆς δυσχερείας: ταῦτα γὰρ ce πάντων εἴρηται χαὶ δέ- 
Ru > ~ ς | fa > >] ~ ~ 

δειχται χοινῶς. εἰ δέ, ὡς ᾿Αλέξανδρος οἴεται, τῷ Ex τίνων TE συνεστᾶσι 2 

15 χαὶ ποῖα ἄττα τὴν φύσιν ἐστίν, ὅτι ὅμοια ταῖς σφαίραις, ἐν αἷς εἰσιν, 
SING \ oO aw \ mie τ a ~ \ \ > ΄ \ 

ἐδείχϑη, χαὶ ὅτι σφαιροειδῆ χαὶ ἀχίνητα, det xual τὸ ἀγένητα xat 
ἄφϑαρτα μὴ περὶ πάντων, ὡς αὐτὸς εἶπεν, ἀλλὰ περὶ τῶν ἄστρων χαὶ 

ταῦτα ἀχούειν, διότι περὶ τοῦ οὐρανοῦ παντός, ὅτι ἀγένητος χαὶ ἄφϑαρτος, 
> ~ ΄ Ὁ ΖΦ 4 

ἐν τῷ πρώτῳ δέδειχται βιβλίῳ. 
‘ ‘ ι 

τῷ or 

cet λεγομένων ἕως tod xat ἐχ τῆς 2481 
= >] \ X ~ 90 p.298a27 “ret δὲ τῶ ἱ 

UA 

ν oo 
>] ,ὕ 

a) ἕχαστα ὑεωρίας. 

Μέλλων, ὡς εἴρηται. πάλιν περὶ ἄλλων ἁπλῶν σωμάτων τῶν ὑπὸ 5 

σελή τὴν ποιεῖσϑαι τὸν λόγον τῷ αὐτῷ χρῆται προοιμίῳ πάλιν, ᾧ χαὶ KAT 
Ye 5 ΄ Vv S " ~ 

ἀρχὰς τῆς πραγματείας ἐχρήσατο. ἔστι ὃξ «ὁ λύγος τοιοῦτος χατὰ τὸν 

25 πρῶτον τρόπον τῶν ὑποϑετικῶν προερχόμενος: εἰ τῶν φύσει: λεγομένων 
5 , a v ΄ ~ ζω ν 

τὰ μέν εἰσιν οὐσίαι, τὰ ὃὲ ἔργα χαὶ πάϑη τῶν τοιούτων οὐσιῶν, τὴν 10 
~ 7 ΄ ν , 

πλείστην συμβαίνει τῆς περὶ φύσεως ἱστορίας περὶ σωμάτων 
‘ 

εἶναι: χαὶ γὰρ ὃ περὶ τῶν ἔργων ual παϑῶν τῶν σωμάτων λύγος ἐπὶ ἐπὶ t | 

d Qe σώματα τὴν ἀναφορὰν: ἔχει: ἀλλὰ μὴν τὸ πρῶτον: χαὶ τὸ δεύτερον ἄρα. 
ee NENG Es aN ἘΝ im ΩΝ 7 ye Ba G yew? ε Rae o 30 τὰ δὲ μεταξὺ Heel Near τι BRIS US eee GI λον ck 15 

τὰ σώματα, τίνα G& τὰ ἔργα χαὶ τὰ πάϑη. ἐν δὲ τοῖς ὑποϑετιχοῖς, ἐν 

1 te om. ὁ δὲ] suprascr. E? 2 αἰϑαίριον E: corr. E*: οὐράνιον supraser. E? 

λέγει om. E: post σῶμα add. EH? 3 τοῦτον A} DEb: τούτων Ae πρῶτος 

ADEb: πρώτως ὁ 5 μὲν ACb: om. DEF 7 διῆλϑεν E, v eras. Ste DE: 

om. Ac 9 ὅτι] corr. ex ὅτε ἘΠ 10 xot ὁ ébvywueva DF: ἐμιψυχωμένα A 

et corr. ex ἐμψυχομένα E?: ἔμψυχα C: animata Ὁ 13 γὰρ om. ὁ χαὶ --- χοινῶς 

(14) DEFb: om. Ac; ante xotvms ras. 7 litt. E 14 τῷ c: τὸ ADEF 

τε om. Ὁ 15 ποῖ c 16 τὸ DEb: τὰ A 17. 18 χαὶ ταῦτα om. Fb 

18 περὶ] περὶ τῆς E: corr. ἘΠ 19 βιβλίῳ] βλίω A 22 ἄλλων] τῶν ἄλλων D 

23, ἢ ΘΟ lex ὦ Wi? 28 παϑῶν AICDE: περὶ παϑῶν Aze λόγος --- δὲ (30) om. 

E: λόγος εἰς τὰ σώματα ἀναφέρεται ἀλλὰ τὸ πρῶτον χαὶ τὰ EH? 29 xat Cb: om, 

ADe δεύτερον ἄρα CF: ἄρα δεύτερον AD dl τὰ (pr.) om, ¢ 
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> \ id 5 ΄ > , DI J ‘ \ , ‘ 6 ᾿ 

οἷς τὸ ἡγούμενον οὐ μόνον ἀληϑές ἐστιν, ἀλλὰ χαὶ ἐναργὲς καὶ ἀναμφί- 3485 
5 

λεχτον, ἀντὶ τοῦ εἰ συνδέσμου τῷ ἐπεὶ χρῶνται παρασυναπτιχῷ ἀντὶ τοῦ 

συναπτιχοῦ, διὸ τὸ τοιοῦτον ἀξίωμα οἱ νεώτεροι παρασυναπτιχὴν χαλοῦσι" 30 

χαὶ Θεόφραστος ὃὲ ἐν τῷ πρώτῳ τῶν []ροτέρων ᾿Αναλυτιχῶν τὴν αἰτίαν 
5 τῆς τοιαύτης χρήσεως ἐδήλωσεν. διὰ τοῦτο οὖν χαὶ ὁ ᾿Αριστοτέλης νῦν οὐχ 

© 
Ύ Ἐξ. 5 - , 5 oe. » 9)? 2 ~ , 5 ΄ 
πεν El TWY φύσει ΛἈξγομξνῶὼν 4 OK ETELON τῶν DOVUGEL KEVOWEVWY, 

ὡς φανεροῦ ὄντος τοῦ τῶν φύσει λεγομένων τὰ μὲν οὐσίας εἶναι. τὰ δὲ % 

ἔργα χαὶ πάϑη τῶν οὐσιῶν. ἐπειδὴ δὲ οὐσίαι χαὶ ὑπὲρ φύσιν εἰσίν. εἰχό- 
fag διαχρίνει διὰ τῆς ἐπαγωγῆς; τίνες αἱ φυσιχαὶ οὐσίαι, ὅτι al σωματιχαί" 

10 a γὰρ ὑπὲρ © ρύσιν ἀσώματοι: ὥστε, ὅτε ἔλεγε τῶν φύσει λεγομένων 

τὰ μέν εἰδιν οὐσίαι, τὰς σωματιχὰς ἔλεγεν οὐσίας, διὸ τούτῳ ἡγουμένῳ 80 

ἠχολούϑει τὸ ἑπόμενον τὸ τῆς περὶ φύσεως ἱστορίας τὴν πλείστην εἶναι 
περὶ σώματα. 

[Πῦρ ὃὲ χαὶ γῆν εἰπὼν ἐπήγαγεν χαὶ τὰ σύστοιχα τούτοις τὰ ἄλλα 

15 τρία λέγων τὰ ἅπλᾶ τό τε πέμπτον χαὶ τὸν ἀέρα χαὶ τὸ ὕδωρ. τὸ δὲ 

χαὶ ὅσα Ex τούτων τὰ σύνϑετα πάντα δηλοῖ, ἅπερ ἐφεξῆς ὀνομάζει τόν 80 

τε σύνολον οὐρανὸν τὸ αἰϑέριον εἰπὼν πᾶν χαὶ τὰ μέρη αὐτοῦ χαὶ 

πάλιν ἐν τῷ ὑπὸ σελήνην τά τε ζῷα χαὶ τὰ φυτὰ χαὶ τὰ μόρια ᾿ 
τούτων" πάντα (Gh τὰ ὑπὸ σελήνην ἢ ζῷα ἐστιν ἣ φυτὰ 7 τούτων μύρια. 

90 Εἰπὼν δέ, τίνες εἰσὶν at φυσικαὶ οὐσίαι, ἐπάγει, τίνα τὰ πάϑη χαὶ τὰ 

ἔργα τὰ φυσιχὰ τῶν σωμάτων, τάς τε χατὰ τόπον χινήσεις λέγων ἔργα 40 

υᾶλλον οὖσας τῶν εἰρημένων οὐσιῶν χαὶ τὰ ἄλλα, ὧν εἰσιν αἴτιαι αὖται 

χατὰ τὴν φυσιχὴν δύναμιν. χαὶ γὰρ οὐ μόνον χατὰ τόπον χινεῖται τὸ 
ἃ ¢ ; τ on \ Ρ χὰ - wy ~ 

πῦρ, ἀλλὰ χαὶ Dep ppey VEL χαὶ ξηραίνει φυσιχῶς, χαὶ τῶν ἄλλων φυσιχῶν 
σ΄. ς ~ ἃ > > \ , 19 
SXASTOV χατὰ τὴν ξαῦτου δύγαμιν ἐνεργεῖ, nat EOTL TO γινομξνον 4 Ww on a 

a 
(= Ὡς A Ξ << 

i 
~ ~ Bld ~ > ΄ ~ \ \ Ὁ 

τοῦ μὲν ποιοῦντος ἔργον, τοῦ G& πάσχοντος πάϑος, τοιαῦται ὃὲ ual αἱ 
> ~ ~ Vv ~ Ὰ ΄ > 

ἀλλοιώσεις, τοῦ μὲν | ἀλλοιοῦντος ἔργα, tod δὲ ἀλλοιουμένου πάϑη. χαὶ 248υ 
ς > a ΄ / ΄ ΄ὔ \ ΄ { ΄΄ ~ \ 

at εἰς ἄλληλα μεταβάσεις. τουτέστιν at γενέσεις χαὶ at φϑοραί, τοῦ μὲν 
- Ἃ { / Vv ~ ar 4 Ἃ ¢ / ΄“ > 

ποιοῦντος 7 φϑείροντος ἔργα, τοῦ δὲ γινομένου 7 φϑειρομένου 1} εἰ 

ὰ πᾶ υσιχὰ τῶν φυσιχῶν οὐσιῶν εἰσι, τουτέστι 5 80 οὖν χαὶ τὰ ἔργα χαὶ τὰ πάϑη τὰ φυ 
~ ~ , 5 ~ 

τῶν GNUETLAWY , εἰχύτως ξλξγξν ἢ ἐπιφορὰ τοῦ λόγου, ὅτι q 1 πλείσ στὴ τὴς 

2 τῷ] τὸ A τοῦ (alt.) om. ¢ ὃ χαλοῦσιν DE 5 ἐδήλωσε DE ὃ νῦν 

οὐχ DE: οὐχ Ac: χαὶ νῦν οὐχ F: nunc Ὁ 7 ὡς ---λεγομένων AFb: om. DE 

8 post (alt.) zai add. αἱ E? 10 ἔλεγε AF: ἔλεγεν DEc τῶν --- ἔλεγεν (11) 

om. D, mg. E? 11 εἰσιν AF: ἐστιν c; evan. E? τὰς om. HY 

τούτῳ] corr. ex τοῦτο E? 12 πλείονα D 13 σώματα DE: τὰ σώματα Ac 

14 ἐπήγαγε DEF 16 ὅσ᾽ ὁ δηλοῖ] corr. ex φησὶ A: om. C 18 zat 

τὰ outa—Cud (19) om. A 18. 19 τούτων pope c 19 πάντα -- μόρια om. c 

21 τὰ φυσιχὰ τῶν] τῶν φυσιχῶν Ac 25 ἑαυτοῦ AC: αὐτοῦ DE ἐνεργεῖ 

om. A γηνόμενον DE 26 πάϑος] post o ras. 1 litt. αὶ 27 post δὲ del. 

γινομένου ἢ φϑειρομένου πάϑη. εἰ οὖν xal τὰ ἔργα ual τὰ πάϑη τὰ φυσιχὰ τῶν φυσιχῶν 

οὐσιῶν εἰσι A e lin. 329 sq. petita 28 ai (pr.) A: om. DE τουτέστι ὁ αἱ 

(tert.) ADE; om. e 29 ἣ (pr.)] καὶ Ac 30 τὰ φυσιχὰ om. ὁ εἰσίν ¢ 

91 ὅτι] ὅτι χαὶ Ac 
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δι ke ἡ περὶ φύσιν ἐπιστήμης περὶ σωμάτων ἐστί. τὴν πλείστην δὲ εἶπεν ἤτοι 2480 

ἀντὶ τοῦ πᾶσαν μετὰ φιλοσόφου μετριότητος ἣ χυρίως τὴν πλείστην, 
ἐπειδὴ χαὶ περὶ ψυχῆς χαὶ περὶ τοῦ πρώτου χινοῦντος ἐπὶ ποσὸν ὁ λόγος 10 

τῷ good’ χαὶ γὰρ χαὶ οὗτος πρὸς τὸ συνεχῆ ual ἀΐδιον εἶναι τὴν χυχλο- 
5 φορίαν προσεχρήσατο τοῖς περὶ τοῦ ἀχινήτου αἰτίου λόγοις. ἢ τὴν πλεί- 

στὴν εἶπε περὶ σωμάτων εἶναι, διότι χαὶ περὶ τὰ ἔργα χαὶ τὰ πάϑη 
τῶν σωμάτων ἄλλων ὄντων παρὰ τὰ σώματα, χἂν εἰς τὰ σώματα χαὶ 15 

ταῦτα ἀναφέρηται; ἢ ὅτι αἱ φυσικαὶ οὐσίαι οὐχ ἁπλῶς εἰσι σώματα, ἀλλ' 
ἢ σώματα 7 μετὰ σωμάτων, ὡς αὐτὸς ἐπήγαγεν. ὥστε εἴη ἂν ἢ πλείστη 

10 περὶ σώματα. εἴπερ χαὶ ψυχαί τινες οὐσίαι φυσικαί, οὐ σώματα. ὅτι δὲ 
ai φυσιχαὶ οὐσίαι ἢ σώματα 7 μετὰ σωμάτων γίνονται χατὰ τὴν ψυχῆς 20 

πρὸς σῶμα χοινωνίαν, δῆλον, φησίν, ἔχ τε τοῦ διωρίσϑαι, ποῖά ἐστι 

τὰ φύσει, ὡς πρότερον παρεδείκνυε πῦρ χαὶ γῆν λέγων ual τὰ σύστοιχα 
τούτοις χαὶ ὅσα ἐχ τούτων χαὶ χαϑόλου τὰ ἐν αὑτοῖς ἀρχὴν χινήσεως 

15 ἔχοντα xa αὑτά: ταῦτα δὲ πάντα ἣ σώματα μόνον εἰσὶν ἣ μετὰ σωμά- 8 
τῶν. ἔστι δὲ δῆλον τοῦτο, φησί, χαὶ ex τῆς χαῦ᾿ Exacta Dewplac: 

χαὶ γὰρ ἑχάστη ϑεωρία τούτων. ἃς φυσικὰς λέγομεν, περὶ σωμάτων ἣ τῶν 

μετὰ σωμάτων ἐστί. τὰ αὐτὰ δὲ σχεδόν ἐστι ταῦτα τοῖς χατ᾽ ἀρχὰς τῆς 
ἔχουσιν οὕτως" “4 περὶ φύσεως ἐπιστήμη σχεδὸν ἢ 30 

τε σώματα χαὶ μεγέϑη χαὶ τὰ τούτων οὖσα πάη 
πραγματείας εἰρημένοι 

20 πλείστη τυγχάνει περ 
\ \ ΄ 2) 

χαι τὰς χινήσεις. 

ΠΝ ν τοῦ , 5 af x g p- 2986 Περὶ μὲν οὖν τοῦ πρώτου τῶν στοιχείων εἴρηται ἕως 

τοῦ λοιπὸν δὲ περὶ τοῖν δυοῖν εἰπεῖν. 

Δείξας χαὶ πρότερον χαὶ νῦν, ὅτι ἣ περὶ φύσεως πραγματεία περὶ 
\ ὶ ΄ > \ \ > 4 \ 4 ~ ΄ ~ 302 ΄σ 

25 σωμάτων ἐστὶ χαὶ δηλονότι περὶ προτέρων τῶν ἁπλῶν, εἶθ᾽ οὕτω περ 

τῶν συνθέτων, οὐχέτι δεῖται νῦν περὶ τῆς τοῦ σώματος φύσεως διδάξαι, 
Sat , \ ς ~ ͵ ς΄ va \ 7 Q_g γ τ 3; ς 

οὐδὲ πόσα τὰ ἁπλᾶ σώματα, ὡς ἤδη περὶ τούτων δεδειχώς. ἀλλ᾽ ὑπο- 

υνήσας, ὅτι περὶ ἑνὸς τῶν ἁπλῶν εἴρηται τοῦ οὐρανίου, ὃ πρῶτον εἰχότως 40 
3 ε YZ \ ΄ \ ~ ~ Ser ΄ ~ δ εἰν ΄ 

εἶπεν ὡς χαὶ ϑέσει χαὶ χρόνῳ χαὶ τῷ τῆς αἰτίας λόγῳ τῶν ὑπὸ σελήνην 

1 φύσιν A: φύσεως DE ἤτοι] ἢ ς 1. 2 ἤτοι ἀντὶ τοῦ] corr. ex ἂν τὸ ////// A 

2 μετριότητος] -ό- e corr. E! 4 οὗτος] fort. αὐτὸς τὸ] τῷ Ὁ 6 εἶπεν ς 

7 ἄλλα ὄντα F 8 ἀναφέρονται E: ἀναφέρωνται HE? 10 περὶ] περὶ τὰ A οὐ 

AF: χαὶ οὐ DE σώματα AF: σῶμα DE 11. 12 τῆς ψυχῆς πρὸς τὸ σῶμα 

ΒΕ 12 διωρίσϑη A ποῖά DE: τὰ ποῖα A: τὰ mot ὁ 18 τὰ (pr.) om. ¢ 

παρεδείχνυεν ὁ τὰ (alt.) om. Ac 14 αὑτοῖς A: τοῖς DE 15 ἔχοντα AE: ἔχουσι 

DE? 16 xat om. e 17 xat c: ἐν ADEF 17. 18 τῶν peta DE: μετὰ A 

et suprascripto τῶν F: περὶ τῶν peta be 18 ἐστί] corr. ex ἐστίν E: ἔστιν ὁ ἐστι] 

seq. ras. 1 litt. E τῆς! e corr. ἘΠ᾽ 19 ἔχουσιν] -ov- e corr. E? οὕτως] 

26821 20 τυγχάνειν A τε 9: τὸ VAR one οὖσα ΕἾ": οὖσαι Ab: 

ὅσα ἘΠ: om. Ὁ deinde del. μεγέϑη E! 22 εἴρηται om. Ὁ 23 λοιπὸν δὲ 

om. D 25 περὶ (pr.) Ab: om. DEF τῶν A: xat DEFb οὕτως EF 

27 οὐδὲ DEF: non Ὁ: om. Ac 28 ὃ AF: om. DEb 



σι 

10 

30 

SIMPLICII IN L. DE CAELO III 1 [Arist. p. 29866. 8] 55D 

\ \ πρωτεῦον, ἐπὶ τὰ λοιπὰ μέτεισι τὰ ὑπὸ σελήνην. στοιχεῖον Ge τὸ 24 
΄ 

οὐράνιον ὡς ἁπλοῦν χαλεῖ, ἐπεὶ οὐδὲ τοῦ χύσμου στοιχεῖόν ἐστιν, ὡς 

Sb 

᾿Αλέξανδρός φησιν, ἀλλὰ μέρος μᾶλλον: τὸ γὰρ στοιχεῖον δι’ ὅλου τοῦ 4 
‘ 

~ ~ ) ~ | , , 
στοιχειωτοῦ διήχει καὶ τοῖς pel? ἑαυτοῦ στοιϊχείοις συγχεράννυται. τὸ 24 
ὯΝ - \ ΄ σ ΄ \ » ΄ ey ὃὲ ποῖόν τι τὴν φύσιν, ὅτι πέμπτης τινὸς ἐξῃρημένης οὐσίας χυχλοφο- 

΄ 

ρητιχῆς xat ὅτι ἄφϑαρτον χαὶ ἀγένητον. λοιπὸν οὖν περὶ τοῖν δυοῖν 

inety τῶν γένεσιν χαὶ φϑορὰν ἐχόντων. δύο G& τὰ τέσσα 
\ ΟΝ 

a τὰ ὑπὸ 
oO 

΄ 

σελήνην εἶπεν εἰς τὰς χινήσεις αὐτὰ συνελὼν τήν τε ἄνω χαὶ τὴν χάτω 
χαὶ εἰς τὰς ῥοπὰς τὸ χοῦφον χαὶ βαρύ" δείξας ὃὲ πρότερον ἀπὸ τῶν χινή- 

σεων τῶν ἁπλῶν, ὅτι τρία τὰ ἁπλᾶ σώματα κατὰ γένος ἐστὶν τό τε χυχλο- 

φορητιχὸν χαὶ τὸ ἄνω χαὶ τὸ κάτω χινούμενον, χαὶ περὶ τοῦ χυχλοφορητιχοῦ 
> : \ > , 5 LZ σ \ \ ~ Ὁ ~ »] ~ 

ξίπὼν SLXOTWS ETTYAYEV, OTL λοιπὸν περι TOLY οὐοιν ELTELY. 

a \ ΄ ' ~ 

p.298b8 “Apa δὲ συμβήσεται περὶ τούτων λέγουσιν ἕως tod xat 
\ / 

OS ἀλλήλους διηνέχϑησαν. 

\ \ \ > 97 / , \ ~ ~ ‘\ δ 

Μετὰ tov περὶ τοῦ ἀιδίου σώματος λόγον περὶ τῶν γενητῶν μέλλων 
id ~ ~ Ye: σ , 2 v / = A 

ἔγειν ζητεῖ πρῶτον, εἰ ἔστιν ὅλως γένεσις Ἢ OV, ETELOT eheyov τινες μἢ 
> \ > ee 4 ~ \ 5 Vv ~ μι ν > ἊΝ ~ 5 f 

εἰναι. UAL εἰ ἔστι. πῶς μὲν οὐχ εστι. πῶς OF ἔξεστιν. ETELOY, τῶν λεγόντων 

εἶναι γένεσίν τινες οὐ χατὰ τὸ προσῆχον αὐτὴν ἐξηγοῦνται. δείξας δὲ 
πρῶτον, ὅτι ἀναγχαῖος ὃ περὶ γενέσεως λύγος τῷ περὶ τῶν ὑπὸ σελήνην σ 

ὅτ 
/ yy » ma) XN , 5 wd / nw , >! / 

μέλλοντι λέγειν, εἴπερ 7 TO παράπαν οὐχ ἐστι γένεσις ἡ μόνον ἐν τοῦτοις 
΄ Vv ~ ΄ ‘ ~ ~ 

ἔστι τοῖς ὑπὸ σελήνην στοιχείοις χαὶ τοῖς ex τούτων συνισταμένοις, ζητεῖ 
, l4 ™ ~ ~ ~ 

λοιπόν, πότερον ἔστι γένεσις ἣ οὐκ ἔστιν’ τοῦτο γὰρ πρῶτόν ἐστι τῶν 
΄ \ Sy nie ” > v \ Qs o ~ 

προβλημάτων τὸ εἰ ἔστιν ἣ οὐχ ἔστι τὸ προτιϑέμενον, ὅταν μὴ παντελῶς 
5 > ε " ~ ς \ 

προφανὲς χαὶ ἀναμφίλεχτον ᾧ τὸ εἶναι, ὡς ἐπὶ τῆς γενέσεως ἔχει. οἱ γὰρ 

πρῶτον περὶ τῆς ἀληϑείας φιλοσοφήσαντες ϑεωρητιχῶς, ἀλλ᾽ οὐ πραχτιχῶς t 

χαὶ πολιτικῶς περὶ τὰ αἱρετὰ χαὶ φευχτὰ διατρίψαντες χαὶ πρὸς τοὺς 
/ \ 5. ΄ ΄ ~ 

ἡμετέρους διηνέχϑησαν λόγους χαὶ πρὸς ἀλλήλους, πρὸς μὲν ἡμᾶς, ὅτι 
See > ~ δ ~ ΄ ΄ 

λέγομεν εἶναι γένεσιν καὶ οὐχ ἐν πᾶσιν, GAR ἐν τοῖς ὑπὸ σελήνην μόνοις, 
> / ~ ~ Ν ~ 

ἐχείνων τῶν μὲν οὐδενὸς λεγόντων γένεσιν, τῶν δὲ πάντων, “aL διὰ τοῦτο 
\ μὰ > , > , σ \ \ \ / Wy ~ 

χαὶ πρὸς ἀλλήλους διαφερομένων: ὥστε χαὶ τὸ περὶ γενέσεως ὅλως ζητεῖν 
\ 

ὶ ἀναγχαῖον τῷ περὶ τῶν ὑπὸ σελήνην διασχοποῦντι χαὶ τὸ εἰ ἔστι γένεσις 
\ 

χαὶ τίνων ἔστι πολλῆς οὔσης περὶ τοῦτο διαφωνίας. 

a 

15 

20 

25 

MS) [-ἱ 

ξι 

4 ped] xaP A 6 ἄφϑαρτον AFb: ἀγένητον DE ἀγένητον AFb: ἄφϑαρτον DE 

οὖν AF: δὴ D: τοίνυν E περὶ] corr. ex ἐπὶ E* 7 δέσσαρα E, sed corr.: comp. 

DF 9. πρότερον Ὁ: πρῶτον ADEFe 10 γένος DEFb: γένη Ac ἐστὶ DE 

18 δὲ] δὲ καὶ D περὶ --- λέγουσιν om. D λέγουσιν AEF, ν eras. E: λέγουσι ¢ 

14 πρὸς A: πρὸς ἡμᾶς καὶ DEF 15 μετὰ --- λόγον ad lemma trahit A μέλλων 

ACE?Fb: μᾶλλον DE 16 ἔλεγόν τινες DEb: τινες ἔλεγον AF ec 17 ἔστι (pr.)] 

ἔστιν E οὐχ om. ὁ δὲ) δὲ οὐχ ὁ 18 οὐ AE*b: οὖν ob DE 20 μέλ- 

λοντι] corr. ex μᾶλλόν τι E? ἔστι] seq. ras. 1 litt. E 22 ἔστιν] ἔστι DE 

23 ἔστι] seq. ras. 1 litt. E 

corr. E? 32 ἔστι] seq. ras. 1 litt. Εἰ 

25 πρῶτον Ab: πρῶτοι DE 26 διατρίψαντες) -αν- e 
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TOY 
2 \ nd \ > 

Εν ἐπὶ ταῦτα τοὺς ἐχεῖ λόγους. 

Π" - S ~ \ \ / RIP \ \ ¢ \ Ve \ 

Ι ξΞτρᾶχῃ GLELAS TAS περὶ ose οηςας" χαὶ γάρ οἱ μὲν τελέως τὴν 

5 ~ \ ’ ~ ~ 

γένεσιν ἀναιροῦσι TAVTA τὰ ὄντα ἀγένητα λέγοντες διὰ τὸ τῶν γενητῶν 
Ὁ, ΕἸΣ 

5 χαὶ φϑαρτῶν μὴ εἶναι γνῶσιν ἀεὶ ῥεόντων αὐτῶν, ὡς Παρμενίδης χαὶ 

ὅλως ἀνεῖλον γένεσιν ἕως τοῦ υετή- 2491 

45 

/ ns ia s = ? . 1 ΄ id , 

Μέλισσος ἐδόχουν λέγειν. οἱ 63 am ἐναντίας τούτων. ὡς Ἡσίοδος χαὶ 2490 
δ 

τὸ πρώτιστον τῶν Tap αὐτῷ γενέσϑαι λέγων 

ἤτοι wey πρώτιστα Χάος yéver’, 

of δὲ τὰ μὲν ἄλλα Ἰενέσϑαι λέγουσιν, ἕν GE μόνον τὸ χοινὸν ὑποχείμενον 

10 τς φασιν, ἐξ οὗ τὰ ἄλλα γίνεται, ὥσπερ Ἡράχλειτος, οἱ δὲ οὐδὲν 

ἔνητον σῶμα λέγουσιν, ἀλλὰ πάντα γενέσϑαι, ἐξ ἐπιπέδων μέντο! συντι- 
aye 

ϑέμενα. πρώτους δὲ προχειρίζεται τοὺς περὶ Μέλισσον xat Παρμενίδην, 
> {τ᾿ δον σ l4 Ἐπ ΄ Ἴ I~ IN 5 XN bh Lae 

ὧν ὃ μὲν οὐδὲ ὅλως γένεσιν εἶναί φησι, Παρμενίδης ὃὲ οὐ πρὸς ἀλήϑειαν 10 
\ > , x ~ ΄ - 

ἀλλὰ πρὸς δόξαν: διὰ τοῦτο προσέϑηχε τὸ ἀλλὰ μόνον δοχεῖν ἡμῖν. 
τὰ al 

~ ‘\ ~ Vv 

15 οὗτοι ὃέ, Ὁ σι: χἂν τὰ ἄλλα λέγωσι χαλῶς" τὰ γὰρ περὶ τοῦ ἑνὸς ὄντος 
΄ ~ ~ Vv \ / / ΄ ~ 

χαὶ τῆς νοητῆς φύσεως χαλῶς τῷ ὄντι xat ϑείως Evoroav τε χαὶ τοῖς 

ἑπομένοις ἘΠΕ χαὶ τὸ μὴ δύνασϑαι ἐπιστήμην εἶναι τῶν ἐν γενέσει 
΄ ’ CRS, > By aH SNe) ~ Qf = 

τε χαὶ χινήσει ὄντων ἅτε ῥεόντων ἀεί: ἀλλ᾽ οὐ φυσιχῶς γε st νομίσαι 1S 
5 c ‘ \ +z 

λέγειν αὐτοὺς περὶ τὰ uae? τὴν φύσιν OL ὌΠ τ τὸ γὰρ εἶναι 
wv Vv , σ Ὗ > 

20 ἄττα τῶν ὄντων ἀγένητα χαὶ ὅλως ἀχίνητα, ὅπερ ἀπεδείχνυον 
~ {2 

7 5 4 5 ~ 

ἐχεῖνοι, ἑτέρας ἐστὶ τῆς πρώτης φιλοσοφίας ἀποδειχνῦναι χαὶ οὐχὶ τῆς φὺ- 
~ ~ , vy Ὁ ΄ ΕῚ (4 

anys σχέψεως τῆς περὶ τὰ χινούμενα ἐχούσης, εἴπερ ἢ φύσις ἀρχὴ χινή- 30 

σεως, of δὲ χίνησιν ἀναιροῦντες χαὶ τὴν φύσιν ἀναιροῦσι χαὶ τὰ φυσικὰ 
: τς ᾿ ; 

πράγματα. χαὶ τί χωλύει, φαίη ἄν τις, μὴ λέγεσθαι φυσιχοὺς ἐχείνους 
Ξ »2χἍν Ὁ \ 3Q7 { x I σ \ / > / \ 

25 μηδὲ ὡς φυσιχοὺς εὐϑύνεσϑαι; ἢ ὅτι [lept φύσεως ἐπέγραφον ta συγγράμ.- 
7 ‘> ~ δ - 

ματα χαὶ Μέλισσος χαὶ [Παρμενίδης: τοῦτο ὃὲ οὐχ ἂν εἴη τοσοῦτον" χαὶ 3 
\ \ \ Ss yy ~ , αλλ \ { ~ Ἢ ΄ 

“ap καὶ χοινὸν ἣν ὄνομα τῆς φύσεως, χαϑὸ χαὶ ϑεοῦ φύσιν πολλάχις τολ- 
~ ~ \ ~. , \ Z ~ 

μῶσιν εἰπεῖν χαὶ τὴν τῶν ὄντων φύσιν λέγομεν, χαὶ μέντοι οὐ περὶ τῶν 
c , ΄ > ~ ~ ω 4 

ὑπὲρ φύσιν μόνον, ἀλλὰ ual περὶ τῶν φυσικῶν ἐν αὐτοῖς τοῖς συγγράμμασι 
Ὁ fe > ~ VW. . ~ ΄ ΄ 

80 διελέγοντο, χαὶ διὰ τοῦτο ἴσως οὐ παρῃτοῦντο περὶ φύσεως ἐπιγράφειν. 80 

1 ὅλως ἀνεῖλον AF: ἀνεῖλον ὅλως DE 2 ἐχεῖ A: ἐχεῖθεν ΕΒ ΕΟ 4 ἀναιροῦσι] seq. 

ras. | litt. Εἰ 5 post εἶναι del. λεγόντων A 6 χαὶ om. ὁ 7 αὐτοῦ Ὁ 

λέγων] Theogon. 116 λέγων — γενέσθαι (9) mg. KE? 8 γένετ E?: ἐγένετο ADF 

Vv 

9 ἄλλα πάντα E* λέγουσιν] del. E? 10 ἀγέν ntov A γίνεσϑαι c 11 γε- 

νέσϑαι A: γίγνεσθαι DE 13 οὐὃ ὁ 10 φύσεως] οὐσίας ὁ 19 αὐτοὺς 

om. A τὰ] τῶν ὁ τὴν OM. ὁ φιλοσοφήσαντες A τὸ corr. eX TOD 

0 

i?; τοῦ Ὁ 23 ἀναιροῦσιν Ec: corr. E! 27 yap xat] yap A χοινὸν} corr. 

a 

ex χοινῶς E: χοινῶς ἢ 27. 28 τολμῶσιν εἰπεῖν πολλάκις D τολμῶμεν EF 

90 ὑπογράφειν A 
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3" » Ee ¢ ΟῚ » - 5 , ~ ~ 

ἀλλ ὅπερ ᾿Αριστοτέλης αὐτοῖς ἐγκαλεῖ τὴν αἰτίαν τῆς διαμαρτίας ἐξελέγχων 249» 
‘i Ὑ a Vv 5 QQ. εὰ 5 ΝΑ \ “ 

σχληρὸν ὄντως ἦν, εἴπερ ἀληϑὲς Hye ἐκεῖνοι γάρ, φησίν, οὐδὲν μὲν ἀλλο 

παρὰ τὴν τῶν αἰσϑητῶν οὐσίαν ὑπολαμβάνοντες ἐν ὑποστάσει εἶναι, πρῶτοι 
0 εὐνοήσαντες, ὅτι ἀνάγχη τοιαύτας τινὰς ἀγενήτους χαὶ ἀχινήτους εἶναι Ὁ 

v ~ ΄ > ΄ > 

5 oe εἴπερ ἔστι γνῶσις ἐπιστημονιχή᾽ τῶν γὰρ ἀεὶ ῥεόντων οὐχ ἔστιν 
\ 6 ν᾿ ~ , > ΄σ "Ὁ" 

πιστήμη, χαὶ λέγει χαὶ ὃ παρὰ τῷ []λάτωνι [Παρμενίδης, ὅτι οὐδὲ ὅποι 

τ τις τὴν διάνοιαν ἕξει μὴ τῶν ἀιδίων εἰδῶν ὑποτιϑεμένων εἶναι" 
ταῦτα οὖν ἐννοήσαντες μετήνεγχαν ἐπὶ τὰ αἰσϑητὰ χαὶ γενητὰ τοὺς τοῖς 40 
νοητοῖς χαὶ ἀχινήτοις ἐφαρμόζοντας λόγους, εἴ γε περὶ φύσεως προτιϑέμενοι 

10 λέγειν τὰ ἐχείνοις προσήχοντα tee χαὶ εἰ Περὶ φύσεως ἡ Περὶ τοῦ 

ὄντος ἐπ =ypane Μέλισσος, δῆλον, ὅτι τὴν φύσιν ἐνόμιζεν εἶναι τὸ ὃν χαὶ 
τὰ φυσικὰ τὰ ὄντα, ταῦτα δέ ἐστι τὰ αἰσϑητά. χαὶ ταύτῃ δὲ ἴσως 6 45 

᾿Αριστοτέλης εἶπεν αὐτοὺς μηδὲν ἄλλο παρὰ τὴν τῶν αἰσϑητῶν | 
> ΄ ς ΄ ~ a ἌΜΑ " v ~ OF: 

οὐσίαν ὑπολαμβάνειν τῷ ἕν λέγεω τὸ ὄν’ τοῦ γὰρ αἰσϑητοῦ ἐναρ- 2501 

15 γῶς εἶναι δοχοῦντος, εἰ ἕν τὸ ὄν ἐστιν, οὐχ dv εἴη ἄλλο παρὰ τοῦτο. 

λέγει δὲ Μέλισσος μὲν “εἰ γὰρ ety, ἕν εἴη ἄν: εἰ γὰρ δύο εἴη, οὐκ ἂν 
Q7 wv “4. 3 > Ἢ / χ » » s~ >I 

δύναιτο ἄπειρα εἶναι, ἀλλ ἐχοι ἄν πείρατα ie ἄλληλα᾽᾽. [Παρμενίδης Ge 5 

οὗλον μουνογενές τε χαὶ ἀτρεμὲς ἠδ᾽ ἀγένητον. 
> ? ΄ \ ) ΄ YC \ / \ ~ ~ 

ἀλλ ὃ μὲν ᾿Αριστοτέλης, ὡς evos αὐτῷ. πρὸς τὸ φαινόμενον χαὶ νῦν τῶν 

20 λόγων ὑπήντησε προνοῶν τοῦ μὴ τοὺς ἐπὶπολαιοτέρους παραλογίζεσϑαι, ot 

δὲ ἄνδρες ἐχεῖνοι διττὴν ὑπόστασιν ὑπετίϑεντο, ΕΣ μὲν τοῦ ὄντως ὄντος 10 
- ~ ἷν - ~ “»7 - 

τοῦ νοητοῦ, τὴν δὲ τοῦ γινομένου τοῦ τ τι ὕπερ οὐχ ἠξίουν χαλεῖν 

ὃν ἁπλῶς, ἀλλὰ δοχοῦν Gv: διὸ περὶ τὸ ὃν ἀλήϑειαν εἶναί φησι, περὶ δὲ 

τὸ γινόμενον δόξαν. λέγει γοῦν 6 []αρμενίδης" 
= ΝΑ πο QC 25 χρεὼ δέ σε πάντα πυϑέσϑαι, 

[4 5 \ > { \ fy = 

ev angie εὐχυχλέης ἀτρεμὲς ἧτορ 1b 

ἠδὲ βροτῶν δόξας, ταῖς οὐχ ἔνι πίστις ἀληϑής" 

4 τοιαύτας τινὰς b: τοιαύτας DEF: twas Ac ὃ ἔστι] ἔσται ὁ 6 ἐπιστήμην E, sed 

corr. éyety DE: corr. E χαὶ (alt.) om. F: δὲ ὁ τῷ OM. ὁ Πλάτωνι] 

Parmenid. 105 b 7 tpéby Ὁ ἕξει DEb: ἢ A: ἔστι ὁ μὴ Db: om. AE 

8 ἐννοήσαντες A: ἐννοοῦντες DE γενητὰ] νοητὰ A 9 προστιϑέμενοι A 10 λέ- 

γουσι] corr. ex λέγουσιν E: λέγουσιν ¢ 13 αὐτοὺς μηδὲν ADEb: μηδὲν αὐτοὺς Εἰ: διὰ 
τὸ μηδὲν αὐτοὺς ὁ 14 τῷ K: τὸ ADEF: εἶναι τὸ ὁ: sed b 15 εἴη] seq. ras. 

1 litt. E: om. F ἄλλο Ab: ἄλλο τι DEF τοῦτο εἴη F 10 δὲ] δ᾽ ὁ Ὁ 

Μέλισσος] ef. Papst de Mel. fragm. Bonn. 1889 p. 27 ὁ μὲν μέλισσος in ras. E?: ae σος 

(om. μὲν) D εἴη av Ab: ἂν εἴη DEc mg. γράφεται ἄλλως" εἰ γὰρ οὕτως ἕν ἔσται, 

δύναιντ᾽ ἂν ἄπειρα εἶναι ἀλλ᾽ ἔχοι ἂν πείρατα πρὸς ἄλληλα E* 11 ἔχοι] corr. ex ἔχει E? 

18 Parmenid. v. 65 povvoyevés Peyron: μονογενὲς ADEF 19 ὡς] supraser. E? 

χαὶ νῦν] ἦν δὴ A 19. 20 τῶν λόγων καὶ νῦν F τῶν λόγων DE: τὸν λόγον Ab: τοῦ 

λόγου ¢ 20 ἐπιπολεοτέρους KE, sed corr. 21 ὑπόστασιν DEF: ὑπόϑεσιν Abe ὑπετί- 

ϑεντο DE: παρετίϑεντο Ab ὄντος om. E 22 γινομένου A: γενομένου DE(b) 23 περὶ 

(pr.) Ab: περὶ μὲν DEc φησι (sc. Parmenides) Ab: φασι DEe δὲ om. A 

24 yuyyouevoyv DE 24 Παρμενίδης] v. 28 sq. 25 χρεῶδες ἐπαντὰ A 26 ἠμὲν 

Ὁ: εἰ μὲν AE ἀλη A εὐχυχλέος DE: Εὐκυκλίος A: εὐπείϑεος Sextus, Clemens, 
- 

Laertius: εὐφεγγέος Proclus 27 ἠδὲ] ἡ δὲ E: εἰ δὲ EK’ 



558 SIMPLICIT IN L. DE CAELO III 1 [Arist. p. 29814] 

ἀλλ ἔμπης χαὶ ταῦτα μαϑήσεαι, ὡς τὰ δοχοῦντα 250a 

χρῆν soxtums εἶναι διὰ παντὸς πάντα περῶντα. 

ἀλλὰ χαὶ συμπληρώσας τὸν ey. τοῦ ὄντως ὄντος λόγον xat μέλλων περὶ 

τῶν αἰσϑητῶν διδάσχειν ἐπήγαγεν" 90 
> ~ / A Ἢ sak , 

5 ἐν τῷ σοι παύσω πιστὸν λόγον ἠδὲ νόημα 
5 \ +5 a/sF >) 5 \ ~> Q 4 

ἀμφὶς ὅλην είης, δόξας δ᾽ ἀπὸ τοῦδε βροτείας 

υάνϑανε χύσμον ἐμῶν ἐπέων ἀπ ἈΕΊ ον ἀχούων. 

παραδοὺς δὲ τὸ τῶν δ ΠΕΣ ὑπ ae. ἐπήγαγε παλιν" 

οὕτω τοι χατὰ δόξαν ἔφυ τάδε χαί vov ἔασι 5 

10 χαὶ ee ἔπειτ᾽ ἀπὸ τοῦδε τελευτήσουσι τραφέντα" 
" ΄ς ) 

τοῖς ὃ ὄνομ, ἄνϑρωποι χατέϑεντ 
~ ne \ SG \ ΄ > ‘x 

πῶς οὖν τὰ αἰσϑητὰ μόνον εἶναι [Παρυενίδης 6 

ἐπίσηι μον ἐχάστῳ. 

EMCEE, ὃ περὶ τοῦ νοη- 

τοῦ τοιαῦτα φιλοσοφήσας OTE νῦν περιττόν ἐστι πα DO Note ειν: πῶς δὲ τὰ 90 | ἢ 

τοῖς νοητοῖς Seve ae μετήνεγχεν ἐπὶ τὰ 

15 ἕνωσιν τοῦ νοητοῦ χαὶ ὄντως ὄντος ee YP 

ξ ~ / 

ἑαυτοῦ περὶ τούτων γνώμην 1 δι᾿ 

ὃὲ οὐχ ἥχιστα τοῖς ῥητοῖς" εἰπὼν 

20 ἀγένητον χαὶ ἀχίνητον χαὶ ΕΠ 
Ἃ “Ὁ >} Ν 

πλῆρες. επα (γει" υξγιστον ξν οι 

Ὑ ᾿] Ἁ 

εξ ξ 
“ 5 lA ἈΝ Q x. 5 \ ΒΞ 

OLOY TE Sym Φημι TO Sy εἰναι" εἰ γάρ ἔσ τι 

X 

σίδηρος χαὶ χρυσὸς χαὶ πῦρ χαὶ τὸ υξν CWOY, TO GE 

αἰσϑητὰ ὃ χωρὶς μὲν τὴν 
\ ~ 5) © ~ 

τ τῶν αἰσϑητῶν See ay o7 

. ὧΖ 

δλοῦ ty τοῦ λόγου, χαὶ ἐν τούτοις 
~ 4 

γὰρ περὶ tod ὄντος, ὅτι ἕν ἐστι xat 
~ a 5 ΄ > > oo ΄ δ 

χενῷ eee ὍΤΟΥ ξαυτοῦ 

στιν, ἀτὰρ χαὶ τά ee σημεῖα: εἰ τὰν Ἢ τος τοιαῦτα χρὴ αὐτὰ εἰναι: 
> 17 καὶ ὕδωρ χαὶ ἀὴρ xat 

εὔνηχός, χαὶ μέλαν 
= | Ἀ \ NA σ \ ¢ OV ἢ > 2p \ ἕο >a “« 

25 χαὶ λευχὸν χαὶ τὰ ἄλλα, ὅσα φασὶν οἱ ανῦρωποι εἰναι ἀληϑῆ. εἰ δὴ ταῦτα 

ἔστι. “at ἡμεῖς ὀρϑῶς ὁρῶμεν χαὶ ἀχούομεν. 
\ 

εἶναι ue ἔχαστον τοιοῦτον, 45 
ΠΣ “τε “- Feats } x e TEL IMS ὃ 25 (yb 

τῷ - 5 Ψ to - tro = OLOyY περ tO baa: ἔδοξε ν ἡμῖν χαὶ WT μεταπίπ εἰν υμηἣὲ γινεσύαι ) 
= > c > > ΄ oN re 

ἑτεροῖον, ἀλλὰ ἀεὶ εἶναι ἕχαστον, οἷόν περ ἐστίν. νῦν δέ φαμεν ὀρϑῶς ὁρᾶν 

[0] χαὶ ἀχούειν “aL συνιέναι. δοχεῖ OF ωυῖν τό τ Ty 

0 τὸ ψυχρὸν ϑερμὸν χαὶ τὸ σχληρὸν μαλϑαχὸν 90 τὸ ψῦχρο pt (αὶ TO σχληρὸν υσλύσχο 

1 ταῦτα] τοῦτο Stein 

χρὴν A: χρὴ ς 

DEF 3 ὄντος ὄντως E 4 ἐπήγαγεν] 

8 ἐπήγαγε] Parmenid. v. 153 sq. 9 ἔφυν Stein 

voy Gaisford: χαὶ νῦν ADEF: νῦν te Peyron, ὁ 

ἐπίσημον AF 12 εἶναι Ab: om. DE 

τὰ ἃ αἰσϑητὰ] μαϑητὰ K 15 νοητοῦ] bis E 

19 ἔν teri] ἔνεστι E 21 ἐπάγει) frg. 17 Mullach 

24 ζῶον AE: ζῶν DE?: ζῶον suprascr. E? 

26 ἔστι] gv? E: ἔστιν ὁ ὁρῶμες DE: corr. K? 

28 ἀλλ ce ἐστί DE 29 ϑερμὸν ψυχρὸν DE: ϑερμὸν καὶ ψυχρὸν A: ψυχρὸν ϑερμὸν 

Fb γίνεσϑαι F: γίγνεσθαι DE: γενέσϑαι A 

μαλϑαχὸν (pr.) A: μαλαχὸν DE 

τὸ μαλαχὸν D: μαλαχὸν Τὰ 

λαϑήσεαι DE: μαϑήσεται A: μυϑήσομαι Fe ' ] { | μυϑσοι 
εἶναι ADEF: σ΄ ἰέναι c: χρῖναι Karsten 

-armenid. 

13 νῦν] 6 corr. EB 

25 ἀληϑινά F 

χαὶ---σχληρὸν DE: om. Ab 

Veouov Ψυγρὸν γίνεσϑαι nat ϊ LOK ὶ 
\ 

χαὶ τὸ μαλϑαχὸν σχληρὸν 5 

v. 113sq. 7 ἀπατηλῶν E 

ἐφύτα δὲ DE: corr. KE? nat 

11 ἐπίσημον ἑχάστῳ DE: ἑχάστῳ 

χαὶ --- παραδούς om. D 

22 χρῆν Mullach 

ταῦτα] ταῖς Τὰ 

ἀχούομες DE: corr. E? 

30 Ψυχρὸν ϑερμὸν] ϑερμὸν ψυχρὸν Fb 

χρὴν DE: 

περῶντα A: περ ὄντα 

14 ἐφαρμόττον- 

τὸ μαλϑαχὸν ο: 

ioe 

ἥν 
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χαὶ τὸ ζῶον ἀποϑνήσχειν χαὶ ἐχ μὴ ζῶντος γίνεσϑαι, χαὶ ταῦτα πάντα 250υ 
La ~ +9\ ς ~ \ σ ν᾿ \ > “" 5} σ 

ἑτεροιοῦσϑαι χαὶ ὅ τι ἣν τε χαὶ ὃ νῦν οὐδὲν ὅμοιον εἶναι, GAN 6 τε σί- 
δὴήηρος σχληρὸς ἐὼν τῷ δαχτύλῳ χατατρίβεσϑαι ὁμοῦ ῥέων χαὶ χρυσὸς χαὶ 
λίϑος χαὶ ἄλλο ὅ τι ἰσχυρὸν δοχεῖ εἶναι πᾶν. ἐξ ὕδατός te γῇ χαὶ λίϑος 10 

5 γίνεσϑαι: ὥστε συμβαίνει τοῦ: δρᾶν τς τὰ ὄντα γινώσχειν. οὐ τοίνυν 

ταῦτα ἀλλήλοις δμολογεῖ: φαμένοις γὰρ εἶναι πολλὰ χαὶ ἀίδια χαὶ εἴδη τε 

χαὶ ἰσχὺν ἔχοντα πάντα ἑἕτεροιοῦσϑαι ἡμῖν δοχεῖ χαὶ μεταπίπτειν 

ἑχάστοτε δρωμένου: δῆλον τοίνυν. ὅτι οὐχ ὀρϑῶς ξωρῶμεν, οὐδὲ ἐχεῖνα I 
Nees ~ > ~ > > \ Ἃ ΄ past Q~ 53 Db 

πολλὰ ὀρϑῶς Goxet εἶναι: ob yap ἂν μετέπιπτεν. εἰ aAyndy ἣν, ἀλλ΄ Jy, 

10 οἷόν περ ἐδόχει ἕχαστον, τοιοῦτον τοῦ γὰρ ἐόντος ἀληϑινοῦ χρεῖσσον οὐδέν, 
ἣν δὲ pETanEay, τὸ μὲν ἐὸν ἀπώλετο, τὸ δὲ οὐχ ἐὸν γέγονεν. οὕτως οὖν, 

‘ 
εἰ πολλὰ εἴη, τοιαῦτα χρὴ εἶναι, οἷόν περ τὸ gv”. σαφῶς οὖν οὗτος χαὶ 20 

τὴν αἰτίαν εἶπε, δι’ ἣν τὰ αἰσϑητὰ οὐχ εἶνα Walia ἀλλὰ δοχεῖν εἶναι. 
~ a » >) \ ΄ 4A , 4 > a 3 \ 

πῶς οὖν av τις αὐτοὺς ὑπολάβοι μόνον τὸ αἰσϑητὸν νομίζειν εἶναι; ἀλλὰ 
> ~ » » ~ J 

15 χαὶ γένεσιν ἀπὸ τοῦ ὄντως ὄντος ἀναιροῦσιν" ag? éxetvon γὰρ xat Llapue- 
‘> ᾽ \ 

γίδης εἰπε TO 

γένεσις μὲν ἀπέσβεσται χαὶ ἄπυστος ὄλεϑρος 25 
χαὶ Μέλισσος ὡς [Παρμενίδης τῶν μέντοι αἰσϑητῶν γένεσιν σαφῶς λέγουσι, 
Μέλισσος μὲν ἐν τούτοις “τὸ ϑερμὸν ψυχρὸν γίνεσϑαι᾽ χαὶ τὰ ἑξῆς x 

90 “ἐξ ὕδατός τε γῇ καὶ λίϑος γίνεσϑαι᾽᾽, [Παρμενίδης δὲ περὶ τῶν αἰσϑητῶν 
ἄρξασϑαί φησι λέγειν, 80 

πῶς γαῖα χαὶ ἥλιος ἠδὲ σελήνη 

αἰϑήρ τε ξυνὸς γάλα τ᾽ οὐράνιον χαὶ ᾿Ολυμπος 
ἔσχατος ἠδ᾽ ἄστρων ϑερμὸν μένος ὡρμιήϑησαν 

25 γίνεσϑαι, 

χαὶ τῶν γινομένων χαὶ φϑειρομένων μέχρ: τῶν μορίων τῶν ζῴων τὴν Ὑ 
: 

ΞΕ 
ἘΞ 35 

6 LN ὦ » Q~ 14 oa ΩΣ leg 4 

νεσιν παραδεδώχασι. δῆλον ὃέ, ὅτι οὐχ ἠγνόει []αρμενίδης, ὅτι γενητὸς 

1 ζῶν Ὁ γίγνεσθαι DE 2 te (pr.)] ποτε Ee νῦν] νῦν ἔστι Mullach 

3 ὁμοῦ ῥέων ADEFbe: ὁμουρέων Bergk: (zal) ὁμοῦ ῥέειν conicio 4 ἐξ --- Ἢγίνεσϑαι (5) 

ο: om. ADEFb ὃ γινώσχειν ἐξ ὕδατός te γῆ χαὶ λίϑος γίνεσϑαι ADEFb 6 φα- 

μὲν οἷς A χαὶ (pr.) Ab: om. DEF μεταπίπτει A 8 ὁρέομεν Mullach 

9 ἐδόχει ec ἂν om. Ab 10 τοῦ yap ἐόντος] τοῦτο yap ἐῶντος A 11 μὲν 

ἐὸν Brandis: μέσον ADEFb ἐῶν A γέγονε Εὶ 12 εἴη] ἦν Preller 

χρῆν Preller χαὶ “οὗτος ὁ 13 εἴπεν E, sed corr. 14 τὸ] seq. ras. 

1 litt. E: tov D 15 ὄντως om. E 15. 16 Παρμενίδης) v. 82 16 cize τὸ] 

εἶπεν ὡς ¢ 11 ἀπέσβεσϑαι E: corr. Ἐ5 ἄπυστος A: ἄπαυστος DE: ἄπιστος Fille- 

born 18 xal— λέγουσι] τῶν μέντοι αἰσϑητῶν γένεσιν σαφῶς λέγουσι xal παρμενίδης καὶ 

μέλισσος F: τῶν μέντοι αἰσϑητῶν γένεσιν σαφῶς λέγουσιν καὶ Μέλισσος χαὶ Παρμενίδης e 

ὡς scripsi: χαὶ ADEb λέγουσι Ab: λέγουσι χαὶ D et corr. ex λέγουσιν χαὶ E 

19 τὸ] τό te c γίγνεσϑαι DE τὰ] τοῖς ὁ post ἑξῆς desidero χαὶ ego, ἕως 

τοῦ ς 20 te] te χαὶ A λίϑοι Ac γίνεσϑαι om. F 21 ἀρξάμενος 
Stein λέγειν] ad verba Parmenidis trahit Stein 22 Parmenid. νυ. 129 sq. 

24 ϑερμῶν DE 25 γίγνεσϑαι DE: γίνεσϑαι AF 26 γινομένων χαὶ φϑειρομένων 

Fb: γιγνομένων καὶ φϑειρομένων DE: εἰρομένον A 21 παραδεδώχασι Ab: παραδίδωσι 

DEe sec ἠγνόει] e corr. E 
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αὐτὸς ἦν, ὥσπερ οὐδέ, ὅτι δύο πόδας εἶχεν, ἕν λέγων τὸ ὄν, ἀλλ ὅπερ ἐν 250v 

τῇ Μετὰ τὰ φυσιχὰ χαλῶς ὃ ᾿Αριστοτέλης ἀπεφϑέγξατο, τὸ “ Παρμενίδης 
δὲ ἔοιχέ που βλέπειν, τοῦτο πανταχοῦ μετὰ τὸν τοῦ φαινομένου ἔλεγχον 40 
ἐπιφέρειν τὸν ᾿Δριστοτέλην γομιστέον. 

5 Ὁ δὲ ᾿Αλέξανδρος οὕτως αὐτοὺς συλλογίζεσϑαί φησι" τὰ αἰσϑητὰ μόνα 
ὄντα τῶν ὄντων ἐπιστήμη: ὧν δὲ ἐπιστήμη, ταῦτα ἀχίνητά ἐστι’ τὰ 
αἰσϑητὰ ἄρα ἀκίνητα. τούτῳ δέ, φησίν, ἀχολουϑήσαντες τῷ λόγῳ τὰ ἐπὶ 45 

τῶν ἀχινήτων οὐσιῶν ἀληϑῶς λεγόμενα μετήνεγκαν ἐπὶ τὰ αἰσϑητά, ody 351: 

ὑγιῶς" διὸ συνέβαινεν αὐτοὺς περὶ τῶν φυσικῶν οὐ φυσιχῶς λέγοντας ἀναι- 
10 ρεῖν τὴν φύσιν. 

“ιν ~ aN 
p- 298υ24 “Etepot δέ τινες ὥσπερ ἐπίτηδες ἕως tod χαὶ διαλύον- 5 

> 2 Le > \ > > >» τες εἰς ἐπίπεδα χαὶ ἐξ ἐπιπέδων. 

ΣῊΝ \ > an ΄ X / > ~ \ δ 

Μετὰ τοὺς ἀναιρεῖν τελέως τὴν γένεσιν δοχοῦντας τοὺς ἐξ ἐναντίας 
τούτοις παρατίϑησι τοὺς πάντα γίνεσϑαι λέγοντας χαὶ μηδὲν ἀγένητον εἶναι 

15 τῶν ὄντων, πάντων δὲ ἐν τοτε τὰ μὲν ἄφϑαρτα μένειν, τὰ δὲ φϑείρεσϑαι. 10 
΄, ὯΝ > \ ς γον cal \ \ iA ~ {3:59} > oo τούτων δὲ εἶναι τὸν ᾿ Ησίοδόν φησιν, ὃς χαὶ τὸ πρώτιστον τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ 

λεγομένων εἶναι τὸ Χάος γενητὸν ποιεῖ λέγων: \ i 

ἤτοι μὲν πρώτιστα Χάος γένετο. 

τοῦτον μὲν οὖν μάλιστα πάντα γενητὰ ποιεῖν φησιν, ὅτι καὶ τὸ πρῶτον 15 

20 Tap αὐτῷ γενέσϑαι λέγει: τῶν δὲ ἄλλων πρώτους φυσιολογῆσαι τοὺς περὶ 
2 5) οἷν ov \ ~ ΄ ΄ eG 
Ορφέα χαὶ Movoatov λέγειν εἰχός, οἵτινες πλὴν τοῦ eee πάντα γενέσθαι 

λέγουσι. ὑπο δέ, ὅτι διὰ μύϑων οὗτοι ϑεολογοῦντες γένεσιν ἐχάλουν τὴν 

ἀπὸ τῶν αἰτίων πρόοδον: διὸ καὶ τὸ πρῶτον αἴτιον πάντες ἀγένητον φυ- 90 
δ \ \ yy ΟΝ δὲ: ΣΝ “- Loa G λ λάττουσι. χαὶ γὰρ χαὶ “Hotodos εἰπὼν πρῶτον γενέσϑαι τὸ Χάος ἐνεδείξατο 
> ΄ ~ Taal, 7 a, a Pe ΄ 

25 εἶναί τι χαὶ πρὸ τοῦ Χάους, ἀφ᾽ οὗ τὸ Neos γέγονε: τὸ yap γινόμενον 
ἀνάγχη πάντως ὑπό τινος γίνεσϑαι: χαὶ τοῦτο ὃὲ προσενεδείξατο, ὅτι τὸ 
πρῶτον αἴτιον χαὶ ὑπὲρ γνῶσιν χαὶ ὑπὲρ ὀνομασίαν ἐστί. 50 

1 ἦν αὐτός Ac ante cue ras. 3 litt. E 2 Meta τὰ φυσιχὰ] A 5. 986627 
ἀπεφϑέγξατο A: ἐπεφϑέγξατο DE: εἶπεν F ὃ δὲ] μὲν ec ἐπιφέρειν μετὰ ὁ 

σ 

φαινομένου) φιλοσόφου ec 4 ἐπιφέρειν om. ὁ "Ἀριστοτέλη, E ὃ φησίν ce 

6 ἐπιστήμη (pr.) DEb: ἐπιστήμη ἐστίν A: ἐπιστήμη τῶν αἰσϑητῶν μόνων ἐπιστήμη F: ἐπι- 

στήμη τῶν αἰσϑητῶν μόνων ἐπιστήμη ἐστίν c τούτῳ] corr. ex τοῦτο E? 9 ὑγιῶς 

ADb: ὑγιῶς δέ EF συνέβενεν E, sed corr. 11 xat— ἐπιπέδων (12)] περὶ μὲν 

οὖν τῶν ἄλλων ἕτερος ἔστω λόγος D (in his verbis lemma etiam in E des.) 13 peta} 

peta δὲ DE: corr. E? τελέως om. Ac 14 τούτους A Tapatidycw ¢ 

16 τούτων] e corr. E 17 λέγων] Theogon. 116 18 γένετο DE: ἐγένετο ACF: 

γένετ᾽ ς 19 χαὶ om. ¢ 20 παρ᾽] τῶν παρ᾽ ¢ τοὺς πρώτους φυσιολογή- 

σαντας ὁ 20. 21 περὶ ᾿Ορφέα] περιορφέστα A 21 Μουσέον E: corr. KE? 

22 λέγουσιν ὁ 23. 24 φυλάττουσιν ς 24 yap xat] γὰρ ¢ 25 ap A: ὑφ᾽ 

DE γέγονεν ὁ γινόμενον DE 20 γενέσϑαι DE προσενεδείξατο 

F?: προενεδείξατο ADE τὸ om. DE 27 ἐστίν ς 



σι 

10 

20 

τῷ qo 

30 

16 

om. 
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Διαστήσας οὖν οὕτω τὰς ἐναντίας Sra δόξας τρίτον προστίϑησι 25 
εἰ τῶν ὙΠ πο φυσιχῶν λεγομένων δόξαν, οἵτινες πάντα γίνεσϑαι λέγοντες 

ἕν μόνον ἔφασχον ἀγένητον ὑπομένειν, οὗ τὰ ἄλλα γίνεται χαὶ εἰς ὃ 
ἀναλύεται, Θαλῆς μὲν ὕδωρ. ᾿Αναξιμένης 

2 7 My 

mr sy 

~ at ς , an~S as σ \ a Vv 5 ~ 

πῦρ 6& “Ηράχλειτος. OyAov GE, ὅτι, χἂν ἀγένητον τὸ ἕν ἔλεγον ἐχεῖνοι, 
᾿Ξ > 5 > / ἃ. Vv ad fi » , 3 ~ ‘ was , { , 

ἀλλ οὐχ ἀχίνητον, ELTEP μετασχηματιζομενοῦ αὐτοῦ τὰ ἄλλα γίνεσϑαί pace. 

ἀλλ᾽ οὗτοι μὲν τὸ πρῶτον τοῦτο, ἐξ οὗ τὰ ἄλλα, σῶμα ual αὐτὸ ὃν ayé- 
νητον ἔλεγον. τετάρτους δὲ 

οὕτω δὲ γενητὸν ὡς ἐξ ἐπιπέδων συγχείμενον ual εἰς τὰ ἐπίπεδα πάλιν 
» ἊΣ 

διαιρούμενον. τοιαύτη δέ τίς ἐστιν ἢ τοῦ [Πυϑαγοριχοῦ Τιμαίου φυσιολογία, 
ἣν χαὶ ὃ ̓Ιλάτων ἐν τῷ ὁμωνύμῳ διαλόγῳ παραδέδωχε. δύο γὰρ τρί- 

Ja 

ἀέρα, ᾿Αναξίμανδρος τὸ μεταξύ, 30 

πάγει τοὺς πᾶν σῶμα eg ees λέγοντας, 85 

Ἴωνα Onotéuevor, τὸ wey σχαληνὸν ἥμισυ ἰσοπλεύρηυ τριγώνου χαὶ διὰ 40 

τοῦτο ἡμιτρίγωνον λεγόμενον, τὸ 68 ἰσοσχελὲς ὀρϑογώνιον, ἐκ τούτου μὲν 

συνιστῶσι τὸν χύβον χαὶ τὴν γῆν, ex GE τοῦ ἑτέρου τήν τε πυραμίδα χαὶ 

τὸ ὀχτάεδρον χαὶ τὸ εἰχοσάξδρον, ἐξ ὧν τό τε πῦρ χαὶ τὸν ἀέρα χαὶ τὸ 
Ἁ 

ὕδωρ συνεστάναι eee τὸ μὲν πῦρ ex πυραμίδων, τὸν δὲ ἀέρα ἐξ 
δατποορΟν; τὸ δὲ ὕδωρ ἐχ τῶν εἰχοσαέδρων: χαὶ διὰ τοῦτο ταῦτα μὲν τὰ 45 

τρία εἰς ἄλληλα μεταβάλλειν φασίν, ὅτι | ax τοῦ αὐτοῦ ἡμιτριγώνου 25 

συνεστήχασι, τὴν δὲ γῆν ἐξ ἰδίου στοιχείου τοῦ ἰσοσχελοῦς ὀρϑογωνίου γε- 

νομένην οὔτε γίνεσϑαι ἔχ τινος τῶν τριῶν ἐχείνων λέγουσιν οὔτε μεταβάλ- 
hew εἰς ἐχεῖνα. πᾶν δὲ σῶμα Gey ποιεῖν αὐτοὺς εἶπεν ὃ Aptoto- 

΄ 5 \ ~ 5 \ \ ~ > 

τέλης ἀντὶ τοῦ αὐτὸ τὸ σῶμα εἰς ἀτοπίαν ἐντεῦϑεν ἤδη τὸν λόγον ἀπάγων" 
. σώματος γὰρ γένεσιν ποιοῦσιν οἱ οὕτω λέγοντες, ὅπερ αὐτὸς ἀπογινώσχει" 

> \ x lA ~ /, Ζ vw ΄ 2 We ~ 

&x Yap μὴ σώματος σῶμα λέγοντες γίνεσϑαι οὔ τινος σώματος, ἀλλὰ ἁπλῶς 

σώματος γένεσίν φασι. 
λ ex ΠΝ \ wy ~ \ , Παραπεμψάμενος μὲν οὖν ὃ ᾿Αριστοτέλης τὰς ἄλλας τρεῖς περὶ γενέ- 

σεως δόξας τήν τε -λέγουσαν μηδὲν γίνεσϑαι χαὶ τὴν πάντα γενητὰ ὕποτι- 
ϑεμένην χαὶ τὴν ἕν τι μόνον ὑπομένειν ἀγένητον σῶμα ὄν. 

’ XY > a 5 Be δ. \ oe vO ς OLY = ere - γίνεται χαὶ εἰς ὃ ἀναλύεται, πρὸς τὴν τελευταίαν ῥηϑεῖσαν ὑπαντᾷ τὴν ἐξ 
ἐπιπέδων τὰ σώματα συνιστῶσαν, ὡς μὲν 6 πολυτίμητος τῶν Πλάτωνος 
φίλων χαριέντως ἀπέσχωψεν 

ὑτὰρ ᾿Αχιλλεὺς 
"Extopos ἄντα μάλιστα λιλαίετο δῦναι ὅμιλον, 

2 γίγνεσϑαι DE ὃ γίνεται DE 4 δὲ om. DE 6 οὐχ om. D 

ἀλλὰ E οὕτω A 9 οὕτως ¢ τὰ om. ὁ 10 Ttpalov] Tim. Lo 

cap. 8 11 Πλάτων] Tim. cap. 20 παραδέδωχεν CE, v eras. E 12 ὑποϑέμε 

ἥμισυ Ab: ἥμισυ ὃν DEc 14 χύβον] κύχλον A - πυραμίδα] e corr. E 

συνιστᾶναι E λέγουσιν Ec 11 ταῦτα Fb: ταῦτα τὰ DE: τὰ Ac 

c 18 φασίν] φασὶ xai D αὐτοῦ] αὐτοῦ tod Ac 19 συνεστήχασιν ὁ 

γῆν] τὴν DE ἰδίων στοιχείων Ὁ ὀρϑογωνίου] -w- e corr. E 19. 20 γινομένην ec 

ἐπάγων Ac 24 ylyvectat DE οὔ τινος σώματος} bis A ἀλλὰ A: ἀλλ᾽ 22 

DEe 20 φασίν E 20 μὲν οὖν Ab: δὲ νῦν DEF 21 δόξαν D 28 ἕν] ἔν Ὁ 

corr. E ὄν] ὃν E: ὧν E? 31 χαριέντως om. D ἐπέσχωψεν D: ἀπέσχοψεν 
corr. E? 32 Il. XX 75 ood λιλάβετο A ὅμιλον] Ocpt/hov E: εἰς ὅμιλον E? 

Comment. Arist. VII Simpl. de Caelo. 36 

1 

cr 

10 

15 
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E, 
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ὡς δὲ ᾿Αλέξανδρος ἀπολογεῖται, διότι χαινοτέρα Fv ἢ δόξα χαὶ διὰ τοῦτο 251» 
πιϑανωτέρα 1 υηδεμιᾶ τιλογίας sew ore. χαὶ τῇ ταξει δὲ ς ἂν 

Fou τ ὩΣ: ΄ ΄ as ε ~ ͵ 

πρώτην TAVTHY τς ὑπόϑεσιν 6 ᾿Αλέξ ξανδρης εἶναί φησι. διότι % τοῦ σώ- 
2 Ly 3 ~ 

ματος γένεσις mye toa τῆς ἐχ σωμάτων ἐστί. πρότερον γὰρ εἶναι Get τὰ 

5 ἁπλᾶ σώματα, ὧν ἐποίουν τὴν γένεσιν ἐχ τῶν ἐπιπέδων, εἶθ᾽ οὕτω τὰ ἐχ 9 
\ vy 

τούτων γίνεσϑαι. μήποτε δὲ χαὶ διὰ τοῦτο τὰς ἄλλας νῦν παρῆχε δόξας, 

ὅτι ἐν τῇ Φυσιχῇ ἀχροάσει πολὺν pos ἐχείνας é τοῦθ τὸν ee τάχα 

δὲ τὰ μὲν Παρμενίδου καὶ ᾿ Ησιόδου χατ᾽ ἄλλας ἐννοίας λεγόμενα οὐ πολλῆς 

ἐδε ὑτὸ τὴς Disgaea: τῶν δὲ φυσιχῶν ὃ μὲν ὕδωρ, 6 ὃὲ ἀέρα, ὁ δὲ 80 
~ ς 

ρ ἔλεγεν, ὃ δὲ τὸ μεταξύ: 6 τοίνυν ᾿Αριστοτέλης ἀπὸ τῶν ἁπλῶν χινή- 

σεων τέτταρα δείξας τὰ χατ᾽ εὐϑεῖαν χινούμενα ἁπλᾶ σώματα χαὶ περὶ 
10 

ῳ 

τούτων μέλλων. διδάδχειν, ὅτι γενητὰ καὶ ὅπως γενητά, ὅτι χατὰ τὴν εἰς 
ἄλληλα μεταβολήν, εἰκότως ταύτην ἐξετάζει πρώτην τὴν δόξαν τὴν χαὶ 35 

αὐτὴν Ἰίνεσϑαι μὲν τὰ τέσσαρα στοιχεῖα λέγουσαν χαὶ μὴ τὸ ἕν αὐτῶν 

15 ἀγένητον ὑποτιϑεμένην, ὥσπερ of φυσιχοί, τὸν δὲ τρόπον τῆς γενέσεως 
χαινοπρεπῶς παραδιδοῦσαν χαὶ ἀναιροῦσαν μάλιστα τὰς φυσιχὰς αὐτῶν 

ῥοπὰς βαρύτητά te χαὶ χουφότητα, xa ἃς αὐτὸς εἰδοποιεῖσϑαι τὰ τέσσαρα 40 

στοιχεῖα. βούλεται. 

Ρ. 299.90 Τοῖς δὲ τὸν τρόπον τοῦτον πο υθο ἕως τοῦ ὅτι οὐχ 

20 ἔστιν ἀδιαίρετα μή χη. 45 

Πρῶτον ἔγχλημα τούτοις ἐπάγει τὸ τὰς γεωμετριχὰς | ἀρχὰς dvat- 252a 
τ πρόχειρον εἶναι λέγων τὴν τούτου EEN ΣΝ διὸ χαὶ παρῆχεν αὐτήν. 

- yer ὃὲ ἀναιρεῖν αὐτοὺς τοὺς τῶν (Empey ὅρους τοῦ τε σημείου xat 
“ 2 τῆς τραυυΐς χαὶ τῆς ἐπιφανείας: εἰ γὰρ σημεῖον λέγουσιν, οὗ μέρος οὐϑέν Ι[- Ἰρόιη ἰ Y it 3 ’ 

or 

25 vonuury Of υὖχος ἀπλατές, ἐπιφάνειαν δέ. ὃ μῆχος χαὶ πλάτος μόνον foes {ΠῚ ’ oT b) t st 
» Vv A“ 

yet, οὐχ ἄν ποτε 8x σημείων γραμμὴ γένοιτο, ὥστε οὐδὲ ex Ἰρσῦμον ἔχε 
ἐπιφάνεια οὐδὲ ἐξ ἐπιφανείας τ τς οὔσης σῶμα δ ὅτ εἰ δὲ 
«ίνεται ἐξ ἐπιπέδου σῶμα, βάϑος ἂν ἔχοι τὸ ἐπίπεδον, χαὶ εἰ ex γραμ- 

μῶν ἐπίπεδον, οὐχ ἂν εἴη ἀπλατὴς ἣ γραμμή, χαὶ εἰ éx σημείων γραμμή. 10 

80 οὐχ ἂν ἀμερὲς εἴη τὸ σημεῖον. ἔδει δέ, φησίν, ἢ μὴ χινεῖν τὰς τῶν 
μαϑημάτων ἀρχὰς τοσοῦτον ἀξίωμα ἐχόντων εἰς ἀχρίβειαν ἐπιστημονιχήν. 
ὡς τὰ ESSE ἀποδειχνύμενα λέγεσϑαι ᾿ς ἀνάγχαις ἀποδε- 15 

δεῖχϑαι, ἢ εἴ τις καὶ πρὸς τὰ τοιαῦτα παραβάλλεται, τοιούτοις ἔδει χρῆσϑαι 

2 ἀπολογίας D τετυχηχυῖα] 6 corr. Ἐ 4 τῶν σωμάτων ¢ ἐστίν ὁ 

det Om. ὁ 5 οὕτως ὁ 6 χαὶ om. ὁ 7 τὸν A: om. DE 8 παρμε- 

νίδους A ἐννοίας] e corr. A 13 πρῶτον DE 14 τὰ τέσσαρα] e corr. A 

υὴ τὸ ἕν] μηδὲν ὁ 17 te om. Ac 19 τοῦτον τὸν τρόπον ς λέγουσι ¢ 

22 αὐτήν] αὐτόν DE: corr. E? 24 λέγουσιν] Eucl. Elem. I def. 1, 2,5 

οὐδέν ¢ 25. 26 μόνον ἔχει Ab: ἔχει μόνον CDE 20 γραμμῶν Ab: γραμμῆς 

CDE 27 σῶμα] corr. ex σῶμα δὲ ἘΦ 28 χαὶ εἰ] χἂν εἰ C: xat D 

29 ἀπλατὺς E 31 μαϑηματιχῶν be 32 ἐπιδειχνύμενα A 3d τι ὃ παραβάλ- 

ληται A: παρέβαλλε F 
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Ὁ c ~ “ὦ * 

χαὶ οὐ μαϑηματιχὰ τὰ ἐπίπεδα ὑποτίθενται, δῆλον ἐχ tod ἔνυλα λέγειν 252d 
> 4 9,\ Ν λ , , NS 5 ΄ ’, Δ. ,ὔ αὐτά, διὸ χαὶ τὴν ὕλην πρότερον παραδόντες διεσχηματίσϑαι ταύτην εἴδεσί 

τε χαὶ ἀριϑμοῖς λέγουσι. χαὶ αὐτὸς δὲ ὁ Τίμαιος ἐν τῷ οἰχείῳ συγγραμ.- 15 
ς ey ~ » ΄ 

ματι τύδε γέγραφεν" “᾿ἀρχαὶ μὲν οὖν τῶν γεννωμένων ὡς μὲν ὑποχείμενον 
73 , dh ΄ 2 \ 

5 ἃ Dha, ὡς δὲ λόγος μορφᾶς τὸ εἶδος" oe ΤΌΣΗ ὃξ τουτέων ἐστὶ τὰ 
~ 

σώματα, γᾶ τ Q τι ὕδωρ, ἀήρ te χαὶ πῦρ, ὧν ἀπογέννασις τοιαύτα: ἅπαν 
σῶμα ἐξ ἐπιπέδων ἐστί, τοῦτο ὃὲ ἐχ τριγώνων, ὧν τὸ μὲν ὀρϑογώνιον 20 

ἰσοσχελὲς ἡμιτετράγωνον ̓̓  χαὶ ἑξῆς λοιπὸν τὴν τῶν τριγώνων διαφορὰν 

παραδοὺς τὰ τέσσαρα σχήματα ἐξ αὐτῶν συντίϑησιν, ἃ τοῖς τέτρασι στοι- 
10 χείοις ἀποδίδωσι. ἘΠ δὲ τὴν διὰ τῶν By φυσιολογίαν τινὲς 

υὲν τῶν τοῦ []λάτωνος ἐξηγητῶν, ὧν χαὶ 6 ϑεῖος Ἰάμβλιχός ἐστι, συμβο- 25 

λιχῶς εἰρῆσϑαι νομίζουσι, χαὶ οὕτως αὐτὸς ἐξηγεῖται τὸν [ἰλατωνιχὸν Tr- 

μαϊὴν, οἱ ὃὲ νεώτεροι τῶν [ἰλατωνιχῶν φιλοσόφων ὡς οὕτως χατὰ τὸ 

λεγόμενον ἔχουσαν πειρῶνται δειχνύναι. συνϑέτων γὰρ ὄντων τῷν τεσσά- 
5 ρὼν στοιχείων ἐξ ὕλης χαὶ εἴδους χαὶ διὰ τοῦτο πρὸς ἀρχῆς λόγον μὴ 80 

ὄντων ἐπιτ θείων οἱ μὲν τὰς ΠΤ: λεγομένας ποιότητας, ΠΕΡ 

ξηρότητα χαὶ τὰς ἀντιχειμένας ταύταις, πρώτας eyyevoudvas τῇ ὕλῃ πο 

τῷ ἀποίῳ σώματι συνιστάνειν χαὶ τὰ τέσσαρα στοιχεῖα φασιν, ὥσπερ χαὶ 
ὃ ᾿Αριστοτέλης ἀξιοῖ χαὶ τὴν χουφότητα χαὶ τὴν βαρύτητα προσλογιζόμενος 35 

20 ὡς αἰτίας μὲν ταύτας χινήσεως τῆς ἁπλῃς χαὶ φυσιχῆς, τῆς δὲ φύσεως 
χατὰ χίνησιν μάλιστα χαραχτηριζομένης: χἂν ἐρωτήσῃ τις: διὰ τί τὸ μὲν 
πῦρ ϑερμαίνε ὁ δὲ ὕδωρ ψύχει, ὅτι τὸ μὲν ϑερμόν, τὸ δὲ Ψυγρό TUN EPUAlVEL, TO OE DOWN YOYEL, OTL TO μὲν SPUOV, TO OF YOY DOV, 

> ~ oe ar Ὡς = ΄ = PENDS Vv | aN 2 af = ~ ’ 

ἐροῦσιν. ἀρχὰς γὰρ ὕέμενοι ταῦτας οὐδὲν Ett ζητοῦσιν ἐπέχεινα τῶν ap- 40 
~ Vv ~ ~ ΄ ~ ΄ 

χῶν αἴτιον. Δημόχριτος δέ, ὡς Θεόφραστος ἐν τοῖς Φυσιχοῖς ἱστορεῖ, ὡς 

ἰδιωτιχῶς ἀποδιδόντων τῶν χατὰ τὸ ϑερμὸν τῷ οι 

+ 5 > \ , >) 

αἰτιολογούντων ἐπὶ τὰς ἀτόμους ἀνέβη, ἐβοτος ὃ 
ri acta ΤΕ θα, aay Wid Gre a) Be me EG Se Tear oe A ἐπίπεδα νομίζοντες τὰ σχήματα αἴτια xal τὰ peyedy τῆς ϑερμότητος 45 

χαὶ τὸ Ψυχρὸν χαὶ τὰ τοιαῦτα 

ot ΠΠυϑαγόρειοι ἐπὶ 
3a 

εἶναι χαὶ τῆς Ψύξεως: τὰ μὲν γὰρ διαχριτιχὰ χαὶ διαιρετιχὰ ϑερμότητος 
Q. ey \ X ΜΝ \ λ \ RASS ἘΞ \ Ons 

συν αἰσϑησιν ΠΡ ἀπ τὰ OF συγχριτιχα χαὶ πιλητιχὰ Ὑυτεῶς χαὶ 2598 ὃ 
80 γὰρ πᾶν σῶμα xat οὐσίαν εὐθὺς πεπόσωται, τὸ ὃὲ σχῆμα, εἰ χαὶ ποιότης 

1 τοῦ] tov zal c 2 παραδόντες πρότερον DE 3 héyousw Ee χαὶ Ab: διὸ 

χαὶ DEF δὲ Ab: om. DE: δὴ F 4 τόδε DEb: τάδε Ac γέγραφεν] 

97 6. seq. ἀρχαὶ] e corr. E: ἀρχὰς AD ὧν ¢ γεννωμένων ἘΠ: γενομένων 

ADE ὃ ἁ ὕλα E?K?: duka ADEF μορφᾶς] μαρτυρεῖ σφᾶς A ἀπογεννάματα] 

ἀπογεννωμα τὰ A τουτέων] τοῦτε ὧν Α 6 γᾶ ἘΠ: om. ADE ἀπογέν- 

νασις F: ἀπογέννωσις A: γέννασις E: ἁ γέννασις DE?c 8 ἡμιτετράγωνον) ἢ μὴ τετράγω- 

νον A λοιπὴν Α 10 ἀποδίδωσιν ς τὴν om. ὃ 11 tod om. c 

᾿Ιάμβλιχός] ᾿1ά-- e corr. E? 12 ἐρεῖσϑαι E vou.iCous ¢ 15 οὕτω Ὁ τὸ] 

suprascr. E? 14 ἔχουσαν] ἔχουσι corr. ex λέγουσι A: se habere Ὁ 15 ὕλης] ἅγης A 

16 tas om. A 18 τῷ om. DE συνιστάναι ὁ χαὶ (pr.) Ab: om. DEc IBY ie 

om. DE 21 ἐρωτήσει E, sed corr. 22 bvypatver DE ὅτι om. DE: διότι E? 

23 γὰρ] δὲ ¢ ϑέμενοι] ϑερμαίνει A ἱστορεῖ] fr. 52 Wimmer 25 xal τὸ] καὶ χατὰ τὸ 
DE 26 ἀτόπους A πυϑαγόριοι A 27 αἴτια om. ec μεγέθη αἴτια c 28 yap 

ᾶ 
om. DE χριτιχὰ E διαχριτιχὰ καὶ διαιρετικὰ Db: διαιρετιχὰ χαὶ χριτιχα A 



SIMPLICI IN L. DE CAELO III 1 [Arist. p. 29992) 565 

ἐστίν, GAN ἐχ τοῦ γένους εἴληπται τῶν ποσῶν, διὸ τῶν σωμάτων ἕχαστον 353: 
ποσόν ἐστιν ἐσχηματισμένον: ἢ μὲν γὰρ ὕλη xad’ αὑτὴν ἀσώματός ἐστι, 5 
τὸ δὲ δεύτερον ὑποχείμενον σῶμα μὲν ἄποιον zai! αὑτό, σχήμασι ὃξ ποι- 
χίλοις ΠΕ ρθωμενον χαὶ τοῦ ean Rasen σώματος διαφέρον τῷ ἔνυλον 

5 χαὶ ἁπτὸν εἶναι τῆς ἁφῆς χατὰ τὸν ὄγχον ἀντιλαμβανομένης αὐτοῦ χαὶ οὐ 

χατὰ ϑερμότητα H ψυχρότητα. τοῦτο οὖν τὸ δεύτερον ὑποχείμενον δια- 10 
φόροις σχήυασι διαζωγραφούμενον τὰ τῶν τεσσάρων στοιχείων φασὶν 

Ἁ 

ὑφιστάνειν ἀρχοειδέστερα στοιχεῖα, τὰ μὲν τῆς γῆς τῷ χυβικῷ, οὐχ ὅτι ἣ 

ὅλη χυβιχὸν ἔχει τὸ σχῆμα, GAN ὅτι ex χυβιχῶν πλειόνων ἀοράτων διὰ 
10 σμιχρότητα ἕχαστον τῆς γῆς μέρος συνέστηχεν, οὕτω δὲ χαὶ ἐχ τῶν ἄλλων 10 

τὰ ἄλλα. τῇ δὲ τῶν τοιούτων σἸη μάτων, διαφορᾷ χαὶ τὰς ἄλλας πάσας 

δυνάμεις ἀχολουϑεῖν φασι χαὶ τὰς εἰς ἄλληλα μεταβολάς. πῶς γὰρ ἐξ 

ὀλίγου ὕδατος ἀὴρ γίνετα! τοσοῦτος, οὗτοι μὲν ἑτοίμως ἀποδιδόασιν, ὅτι 
τὰ τοῦ ὕδατος στοιχεῖα πολλὰ ὄντα" εἰχοσάεδρα γὰρ ἦν τὰ τοῦ ὕδατος 20 

15 σχήματα: διαχρινόμενα πολλὰ ὀχτάεδρα ποιεῖ χαὶ πολὺν ἀέρα τὸν ἐξ 
ὀχταέδρων συγχείμενον. of ὃὲ μάνωσιν χαὶ πύχνωσιν αἰτιώμενοι πῶς ἄἀσω- 
μάτου δυνάμεως προσγινομένης αὔξεσθαι τὰ σώματα λέγουσιν 7] μειοῦσϑαι: 
πῶς δὲ ὅλως ἀσώματος τοῦ πυρὸς δύναμις διαιρεῖν πέφυχε; τὸ γὰρ ἀσώ- 3 

ματον ἀναφῶς διὰ τοῦ σώματος δίεισιν, ἢ δὲ διαίρεσις χατὰ σχῆμα γίνεται 

20 τοῦ Sorpoveos. χαὶ ἐπὶ τῆς ψυχρότητος ὃὲ τὰ αὐτὰ λέγουσι. πῶς δὲ 

προσϑήχη ποιότητος, φασί, βαρύτ ερον ποιεῖ τ 
\ \ 5 ΄ > ~ ~ 3 σ a7 > © 

χαὶ οὐ ποῖον’ OLALHELTAL γοὺν ἰσότητι “OL ἀνισότ τὴ τι. ὅλως OF, εἰ XA 90 

" \ ‘ su Ya \ 
ν ὄγχον; ποσὸν γὰρ τὸ βαρὺ 

᾿Αριστοτέλης πρῶτον ἐξ ὕλης χαὶ εἴδους τὸ ἄποιον γίνεσϑαι σῶμα νομίζει 
x ~ ΄ /, 4 Δ ~ τὸ ταῖς ποιότησιν ὑποχείμενον χαὶ πεπερασμένον εἶναί φησιν αὐτό, πῶς 

> ΄ ~ Vv Ἁ - 

οὐχ ἀνάγχη σχῆμα ἔχειν αὐτὸ χαὶ προύπάρχειν τῶν ποιοτήτων τὰ σχήματα; 
ἀλλὰ ταῦτα υὲν εἰς ἔνδειξιν παρεϑέμην τοῦ μὴ ἀλόγως καὶ τοὺς ΠῚ. 35 

τῷ σι 

> 

ρείους χαὶ Δημόχριτον ἀρχὰς τῶν ποιοτήτων ἐπιζητοῦντας εἰς τὰ σχήματα 

ἀνελϑεῖν. μήποτε δὲ οὐχ ὡς πάντῃ πάντως τῆς συστάσεως ἐχ τριγώνων 
> , 3 ) 

τοιούτων οὔσης ὑπέϑεντο αὐτὴν οἵ τε Πυϑαγόρειοι καὶ 6 Πλάτων, ἀλλ 
80 ὥσπερ of ἀστρόνομοι ὑποθέσεις ὑπέϑεντό τινας ἄλλοι ἄλλας οὐ πάντως 40 

4 ¥ / > ~ > 7 53/5 5 σ 4 τοιαύτας εἶναι ποιχιλίας ἐν οὐρανῷ διαβεβαιούμενοι, ἀλλ᾽ ὅτι τοιούτων 
ἀρχῶν ὑποτεϑεισῶν σώζεσθαι τὰ φαινόμενα δυνατὸν ἐγχυχλίως πάντων 
χαὶ ὁμαλῶς χινουμένων τῶν οὐρανίων σωμάτων, οὕτω χαὶ οὗτοι τὸ ποσὸν 

1 ἐστί c 2 ἐστι] ἐστιν ς 4 τῷ] τὸ E 5 ἁπτὸν] αὐτὸ A σχήμασιν ¢ 

τὰ] διὰ D στοιχείων K?: στοιχείων στοιχεῖα ADEFDb 9 ὅλη Ab: ὅλη 77 DEF: 

Yi 10 οὕτω] οὔπω A zai Fb: om. ADE 11 τὰ] καὶ τὰ DE ἁπάσας c 

12 φασὶν c εἰς ἄλληλα] ἀλλήλων E 13 γίγνεται DE τοσοῦτος] corr. ex 

τοσοῦτον A 14 στοιχεῖα] ἐπίπεδα ἢ σχήματα suprascr. F?: σχήματα c τὰ (alt.)— 

σχήματα (15) om. e 15 πολὺν] πολὺν tov DE 16 ὀχταέδρου ς 17 προσγενο- 

μένης ὁ 18 ἀσωμάτου e πέφυχεν C 19 σχήματα c 20 λέγουσιν Ec: ν eras. E 

21 φασίν c 22 οὖν ὁ 23 ὁ ἀριστοτέλης DEF ὕλης] εἴδους E 

εἴδους] ὕλης E γίγνεσθαι DE νομίζειν Ὁ 26. 27 πυϑαγορίους A 27 χαὶ] 

χαὶ τὸν ο 29 πυϑαγόριοι A 30 ἐπέϑεντό τινες E ol ποιχίλας , 32 ἀρχῶν 

om. ὁ ἐγχυχλίων D, sed corr, 33 ποσὸν] ποιὸν E 
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τοῦ ποιοῦ προτιμήσαντες ἐν ἀρχῆς λόγῳ χαὶ to σχῆμα τῆς ποιότητος xO 3591 

τῶν σχημάτων τὰ ἀρχοειδέστερα χαὶ ὁμοιότητι χαὶ συμμετρία χρατούμενα 4 

ταῦτα | ἀρχὰς ὑπέϑεντο τῶν σωμάτων, ἃς ἀρχεῖν ἐνόμιζον πρὸς τοὺς 359 

ἀπολογισμοὺς τῆς τῶν γινομένων αἰτίας. ὅτι γὰρ οὐ πάντῃ πάντως ταύτας 

ἀρχὰς ὑπελάμβανον τῶν σωμάτων, ἄχους τοῦ [Πλάτωνος λέγοντος “ τοῖν δὴ 

δυοῖν τριγχώνοιν τὸ μὲν ἰσοσχελὲς μίαν εἴληχε φύσιν, τὸ δὲ πρόμηχες ὅ 
> ie 

ἀπεράντους: προαιρετέον οὖν ad τῶν ἀπείρων τὸ χάλλιστον, εἰ μέλλομεν 
vp Q \ ΄ "1 - v ΄ 5 ἘΣ > ~ ΟῚ 

ἄρξασϑαι χατὰ τρόπον. ἂν οὖν τις ἔχῃ χάλλιον ἐχλεξάμενος εἰπεῖν εἰς 
- -" > “Ὁ }} 

τὴν τούτων ξύστασιν, ἐκεῖνος οὐκ ἐχϑρὸς ὧν ἀλλὰ φίλος χρατεῖ. ἀλλὰ 
ἈΝ ὧν akan 5 ΟΝ ἊΝ Ni oy eA ΕἼΞΕΝ - 24 = 

χαὶ πρὸ τούτων τάδε Pipes sir) πυρὸς ἀρχὴν χαὶ τῶν ἄλλων σω- 10 
, 

7 , 

υάτων δποτιϑώμεϑα χατὰ τὸν μετὰ ἀνάγχης εἰχότα λόγον πορευόμενοι, τὰς 

δὲ ἔτι τούτων ἀρχὰς ἄνωϑεν ϑεὸς οἷδε ual ἀνδρῶν ὃς ἂν ἐχείνῳ φίλος 4. 

δεῖ δὴ λέγειν, ποῖα χάλλιστα σώματα γένοιτο dy τέτταρα, ἀνόμοια μὲν 

eee δυνατὰ δὲ ἐξ ἀλλήλων αὐτῶν αὐτὰ διαλυόμενα ἄττα ytvecta 15 

τούτου γὰρ τυχόντες ἔχομεν thy ἀλήϑειαν γενέσεως πέρι γῆς xat πυρὸς 

τῶν τε ἀνάλογον ἐν μέσῳ". 

Ἐγὼ δὲ ἐπὶ τὰ ἑξῆς πρόειμι τὴν πρὸς τὸ φαινόμενον τῶν τοιούτων 

λόγων ἐξεταστιχὴν τοῦ Ὀλρ πους Ὁ RUM διαρῦρῶσαι χατὰ τὸ δυνατὸν 

προϑυμούμενος χαὶ xa’ ἕχαστον ἐπιχείρημα τὰς ἀληϑεῖς ἐννοίας υνηδὲν 20 
Chas) > κα ῃ ΄ » 9 _~- br’ αὐτῶν βλαπτομένας ἐπιδεῖξαι. 

p. 299211 Ὅσα δὲ περὶ τῶν φυσιχῶν σωμάτων ἕως τοῦ τὰ δὲ 
\ > Q / 

υσιχὰ Ex TPOGYEGEWS. 

5 X 

Τὰς μὲν ἀπὸ τῶν μαϑημάτων ὁρμωμένας ἐνστάσεις πρὸς τοὺς ἐξ ἐπι- © 25 

\ 

πέδων TA σώματα TEES ὡς μὲν ἄν τῳ δόξειεν, ὑπερέϑετο νῦν xat 

25 ὡς Τρ Πτὺς ἰδεῖν χαὶ ὡς ἐν τῷ ΠΕΡῚ τῶν ΠΕ Ἰραι τῶν Ἐπ αὐτῶν 

εἰρηκώς, ὅ τινες εἰς Θεόφραστον ἀναφέρουσιν, ὡς δὲ τὸ ates ἔχε!, χατὰ 

τὸ παραλειπτιχὸν παρὰ τοῖς ῥήτορσι χαλούμενον σχῆμα καὶ τούτων τὰς 80 

χυριωτέρας παρήγαγεν, ὅτι ἀναιρεϑήσονται αἱ ὁριστιχαὶ τῶν μαϑημάτων 

ἀρχαί, ὅτι τὸ τῆς γραμμῆς μέρος οὐχ ἔσται γραμμήν ὅτι ἢ γραυμὴ ἐκ 

ποιοῦ} corr. ex ποσοῦ EH? zai (alt.)] om. E 2 πὰ OM. Ὁ nat (pr.)] τὰ © 

χρατούμενα] χρατοῦντα νομίζοντες ὁ 4 ante τῆς ras. 3 litt. E 5 λέγοντος) Tim. 

84 ἃ δὴ] δὲ DE 6 φύσιν] corr. ex φησὶν EK? 7 αὖ τῶν E?: αὐτῶν 

ADEb ἀπείρων Ab: ἄπειρον DEF 8 ἄρξεσϑαι Ec dv om. A: jy Ὁ 

ἔχει A 10 τάδε] Tim. 53d sq. γέγραφεν ὁ τὴν] ταύτην DE 

πυρὸς] corr. ex πρὸς KE? 11 ὑποτιθεμεῦα. c pet ὁ 12 8’ ¢ olde | 

corr. ex οἷδεν ἘΠ: of δὲ A 12. 13 7. δεῖ δὴ] ἤδει δὲ A 13 γένοιτ᾽ ὁ 

14 abd? ἑαυτοῖς ς αὐτὰ] ἄττα Kc: del. E? διαλεγόμενα A ἄττα DE!: 

ἅττα AE?F: om. ὁ γίγνεσθαι ς 15 τούτου] τοῦτο DE: corr. E - γῆς] γῆν 

DE: corre, B22 ἡ τε Ὁ 16 τῶν] tov DE: corr. E? tT Cc ἀνάλογον) corr. 

ἀναλόγως ἡ E? 18 ἐξεταστικὸν A 21 &w¢ tod] τὶ VD 22 προϑέσεως A 

ναϑηματιχῶν ὁ ἐχστάσεις D 25 ἰδεῖν] t- e corr. E τῶν om. D 

ὅτι --- ἀρχαί (29) om. DE ναϑηματικῶν ¢ 29 ἡ AF: om. DE 
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~ » / σ ‘ Sia, wv 

στιγμῶν ἔσται συγχειμένη, ὅτι τὰ μεγέϑη οὐχ ἔσται ἐπ᾽ ἄπειρον διαιρετά. 23d 
‘ 

~ ao 5 ~ Ὗ ~ / , ’ 

: νῦν δὲ ὅσα ἀδύνατα περὶ τῶν φυσιχῶν σωμάτων ἀχολουϑεῖ λέγειν ἐπάγει Bd 
~ ~ Y} ᾿ ὦ ~ ~ 9 Ὗ ‘~ 

τοῖς ποιοῦσι τὰς ἀτόμους γραμμάς, ταὐτὸν δὲ εἰπεῖν τοῖς ἐξ ἐπιπέδων τὸ 
4 

' 

σώματα συνιστῶσιν. εἰ γὰρ ἐξ ἐπιπέδων τὰ σώματα τὰ πρῶτα, χαὶ at 
ΕΝ " a ᾿ ; 

5 γραμμαὶ αἱ πρῶται ex στιγμῶν: χαὶ διαιροῦνται ἄρα οὐχ εἰς γραμμὰς 
>, , Ἁ ὟΝ / , o 

is στιγμάς, χαὶ ταύτῃ λέγονται ἀδιαίρετοι γραμμαί, ὅτι οὐχ 40 ( αὗται ἀλλ᾽ 
εἰς γραμμὰς διαιροῦνται. ὅτι d& ταῦτα ἀτοπώτερα τῶν εἰς τὰ μαϑήματα 

ἁμαρτανομένων; δείχνυσιν ἐχ τοῦ πλείονα εἶναι τὰ τοῖς φυσιχοῖς ξπόμενα, 

τοῦτο δὲ ἐχ τοῦ τὰ μὲν ἐχ τῶν μαϑημάτων συμβαίνοντα ἄτοπα τῷ λόγῳ 
\ 10 χαὶ τοῖς φυσιχοῖς ἀχολουϑεῖν, τὰ δὲ τοῖς φυσιχοῖς συμβαίνοντα Ex τούτου 45 
~ , 4 ~ { ~ 4 σ C / ὯΝ , 

τοῦ λόγου μηχέτι τοῖς μαϑηματιχοῖς | πάντα ἔπεσϑαι. τούτου 6& πάλιν 2548 

i. πίστις ἐκ τοῦ τὰ μὲν μαϑηματιχὰ ἐξ ἀφαιρέσεως εἶναι, τὰ δὲ φυσιχὰ 
5 > \ ~ - ΄ 

προσϑέσεως" ει γάρ χωρι!σὺὑείη τῇ ἐπινοίᾳ τοῦ φυσιχὴὺ σώματος 7 a 

Te ae τά te πάϑη, οἷον ϑερμότητες, ψυχρότητες, βαρύτητες, χουφότητες, 5 Φ | ie τ Aw > Spt [S=S5 Ὑ LP LESS, LO ae >> (49) POT TES, e 

Φ >) , ~ 5 ‘ 3 

15 χαὶ αἱ ἀντιτυπίαι χαὶ at χινήσεις πᾶσαι, τὸ χαταλειπόμενόν ἐστι τὸ pathy- 
ματιχὸν σῶμα, εἰ δὲ προστεϑείη ἐχεῖνα τούτῳ, γίνεται τὸ φυσιχόν, ὥστε 

ἐν τῷ φυσιχῷ ἐστι τὸ μαϑηματικόν. διὸ ὅσα τῷ μαϑηματιχῷ ἕπεται 
ἄτοπα, ταῦτα χαὶ τῷ φυσιχῷ, ὅσα δὲ ἕπεται ἄτοπα ἀπὸ τοῦ λόγου τούτου 10 

\ \ περί TS THY χίνησιν τῶν pone χαὶ τὰ πάϑη, οἷον τὸ μὴ εἶναι χίνησιν 
2 ~ wv IF Ὁ , ” 

90 ἐν τοῖς σώμασιν, εἴπερ ἐξ ἐπιπέδων εἴη, μηδὲ βαρύτητα 7 χουφότητα 7 

Ἢ ὅλως πάϑη, ταῦτα τοῖς μαϑηματιχοῖς οὐχ ἀχολουϑεῖ. δείξει οὖν αὐτός, 

ὅτι οἱ τοιαύτην ὑποτιϑέμενοι τὴν τῶν σωμάτων γένεσιν οὐ δύνανται σώζειν 15 
pile Fea 

τὰ τῶν σωμάτων Tay, ὧν χωρὶς ἀδύνατόν τι εἶναι σῶμα φυσιχόν. 

ς , >) >? ΄ 

ἀδιαιρέτ οις οὔχ OLOY TE ὑπαρ- 
/ 

ς 

χειν ἕως τοῦ διὸ τὸ ἀδύνατον ἐν τοῖς τοιούτοις ἐπισχε ον. 20 τῷ οι 

Εἰ μὲν ἀδιαίρετα χαλεῖ τὰ μαϑηματιχὰ ὡς ἀρχὴν ἔχοντα τὸ σημεῖον 
ἀδιαίρετον ὄν, ἀχόλουϑα ἂν εἴη ταῦτα τοῖς προειρημένοις δειχνύντα, τίνα 

ἐστίν, οἷς πλεονάζοντα τὰ φυσικὰ τῶν Semen ἐχ προσϑέσεως ἔλεγε 
ταῦτα γὰρ πάντα χοινῷ λόγῳ ee τ BOL ape ne εἶπε. τὰ γὰρ φυσιχὰ 2% 

80 πάντα διαιρετά ἐστι, διαιρετὸν δὲ ἐν ἀδιαιρέτῳ ἀδύνατον εἶναι. τίνα δὲ 
τὰ διαιρετὰ τὰ ἐν τοῖς LSS ἐπάγει, ὅτι τὰ πάϑη. ταῦτα δέ, φησί, 

) Ἃ > , ΄ σ ~ . ~ 

ιαιρετά: ἣ γὰρ κατ᾽ εἶδος, ὡς ὅταν τὸ χρῶμα διαιρῆται 
\ 

oY 
. ~ > 

OLY WS ξστι 
Ψ a , 

ἰς τὸ λευχὸν χαὶ τὸ μέλαν, FH κατὰ συμβεβηκός, ὅταν τὸ ᾧ ὑπάρχει 30 Ξ Bs 

ry 

, 1 ἔσται (alt.)] ἔστιν E 5 ἄρα] ἔτι A 9 ἐχ τῶν μαϑημάτων Ab: ἐχ τῶν μαϑη- 

j ματικῶν CDE: τοῖς μαϑηματιχοῖς ὁ τῷ λόγῳ] ἐχ τοῦ λόγου ὁ 15 ἐχ] xat 

é A προϑέσεως AF 15 ἀντιτυπυίαι A at (alt.) om. D χαταλιπόμενον E: 

' corr. E? ἐστιν ὁ 17 ἔστιν ς 18 ἄτοπα (pr.) om. A 20 ἢ (pr.) 

ἢ ACb: om. DE 22 of om. E τὴν om. ὁ 23 τι εἶναι DEb: εἶναί τι Ac 

᾿ 24 δ᾽ ¢ οὐχ --- ὑπάρχειν om. D vc 28 προϑέσεως E, sed corr. 29 χοινῷ} 

τῷ xowo A ἀδιαίρετα Ab: διαιρετὰ DEc εἶπεν Ee 30 ἐστιν Ee 

31 δέ] sea. ras. 3 litt. E 32 ἐστὶν c διαιρῆται Ὁ : διαιρεῖται AE 33 τὸ] Ab: 

3 τὸ σῶμα DEc ὑπάρχῃ 
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τὸ Taos ἢ διαιρετόν: τοῦτο δὲ ae τὸ τοῖο ἴδιόν ἐστι τῆς 254: 
τῶν παϑῶν διαιρέσεως" τὸ γὰρ χατ᾽ εἶδος χαὶ ἐν τοῖς Baie O0G ἐστιν" 

ὥστε, φησίν, ὅσα ἁπλᾶ τῶν παϑημάτων ἐστί, τουτέστιν ὅσα ἄτομα χαὶ μὴ 

ἄλλων περιεχτιχὰ ὥσπερ τὸ εἴδη; ταῦτα τΟ ἐστι χατὰ συμβεβηκός: 85 

5 εἰ οὖν ἐν ἀδιαιρέτῳ yoseee ἀδύνατον εἶναι, τὰ ἐν τοῖς φυσιχοῖς ὄντα 
πάϑη ἐν τοῖς μαϑηματιχοῖς οὐχ ἔστιν. 

- 

Οὕτω μὲν, εἰ τοῖς ἀδ'αιρέτοις ἐξ ἀρχῆς τοῖς μαϑηματιχοῖς ἔλεγεν" 
>. at 34 Μ' ~ 5 ‘> ΣΡ \ ip ~ Ἃ 

εἰ 6& ἀδιαιρέτοις ἔλεγε τοῖς ἐπιπέδοις, ἐξ ὧν τὰ σώματα συνιστῶσιν, ἣ 40 
ὅτι χαὶ αὐτὰ ἀβαϑὴ ὄντα τὴν τῶν σωμάτων διαίρεσιν οὐχ ὑπομένει, ἣ 

10 nf et 3 
i 

A , .- ‘> aS. > , > > ~ € er 

τὰ σώματα ἐξ ἐπιπέδων ἐστί, τὰ δὲ ἐπίπεδα ex γραυμῶν, at δὲ 
σ Γ ee χαὶ τὰ σώματα sx στιγυῶν ἂν εἴη χατ᾽ αὐτούς, 

σ  » / \ , > a ~ Ἁ ~ , c ΄ 

ὥστε ἐξ ἀδιαιρέτων: πολλὰ δέ ἐστιν, ἃ τοῖς μὲν φυσιχοῖς σώμασιν ὑπάρχει, 

ταῖς δὲ στιγμαῖς οὐχ ὑπάρχει" οὐχ ἂν εἴη τὰ σώματα ἐξ ΤΟΣ, εἰ 45 
XV Ὑ > ΄ Ξ 

γὰρ τὰ ἀδιαίρετα | μηδὲν ἔχει διαιρετόν, οὐδ᾽ dv τὰ ἐξ αὐτῶν ἔχοι. 254d 

15 ὥστε διὰ τούτου τοῦ ἐπιχειρήματος ἀπὸ χαϑολιχοῦ τοῦ διαιρετοῦ πᾶσι τοῖς 
“ly Cet | 

πάϑεσι τοῖς σωματιχοῖς ὑπ τον τ: χαϑόλου ἂν εἴη δεδειχώς, ὅτι οὐχ 

ἔστιν ἐξ ἐπιπέδων τὸ σῶμα, ὅπερ ἐφεξῆς διὰ τοῦ βαρέος χαὶ τοῦ χούφου 5 

τινῶν παϑῶν ὄντων δείχνυσιν. 
Tien ΄σ ~s 2. ΄ \ bien ΄ ΄ Δ > ~ > 

Καὶ οὕτω μᾶλλον éxdextéov τὸ εἰρημένον: texuatpouar δὲ ἐχ τοῦ εἰ- 

20 πόντα αὐτὸν διὸ τὸ ἀδύνατον ἐν τοῖς 

γεῖν τὴν ἀπὸ τοῦ βαρέος χαὶ τοῦ χούφου ἀπόδειξιν. τὸ ἀδύνατον δὲ 
τ ς ἦν 5 Ly C x ie Qo o 5) ~ ~ ~ ΄ 

εἶπε δεῖν ἐπισχέψασθαι ἐν τοῖς τοιούτοις, ὅτι ex τῆς τῶν παϑῶν ϑεωρίας 10 

ἀδύνατον φανήσεται τὸ ἐξ ἐπιπέδων εἶναι τὰ σώματα. πάντα ὃὲ τὰ τ 
\ a ~ > > c é€ , ΄ > 

διχῶς διαιρετὰ εἶπεν, οὐχ ὡς ἕχάστου πάϑους χατὰ τοὺς δύο τρόπους 

τῷ σι 

᾿Ὁ / \ \ ig ~ >) 4 J >) a , 5 34.4) 

διαιρουμένου" τὰ γὰρ ἁπλᾶ οὐχέτι uat εἶδος διαιρετά ἐστιν: GAN ὡς πάν- 

των ἐν ταύτῃ τῇ διαιρέσει περιειλημμένων, ὥστε τὰ μὲν οὕτως τὰ δὲ 1ὅ 

ἐχείνως διαιρεῖσϑαι. 

p. 299225 Et δὴ τῶ 

30 Δείξας χαϑόλου διὰ τοῦ διαιρετοῦ, ὅτι ἀδύνατον ἐξ ἐπιπέδων συγχεῖσϑαι 

1 μάλιστα] corr. ex κάλλιστα A 3 ἐστί] seq. ras. 1 litt. E 6 ἔστι ὁ 

7 οὕτως c τοῖς (pr.) om. ὁ τοῖς μαϑηματιχοῖς) -ots bis e corr. E 8 ἔλεγε] 

ἔλεγεν 6 9 ἀβαϑὴ Db: ἀμαϑῆ AE: ἀπαϑῆ ο ὄντα ἀβαϑὴ F ΤΩ Εἰ ΑἸ ΟΠ 

DEb ἐστί] seq. ras. 1 litt. E: εἰσί A γραμμῶν) τῶν γραμμῶν A 12 ὃ᾽ De 

15 ἀτγμαῖε! γραμμαῖς Ac οὐχ] ὥστε οὐχ ο; fort. οὐκ ἄρα τὸ σῶμα ς 14 οὐδ᾽ ἂν 

οὐδὲν E ἔχει EF 10 πάϑεσιν c πάϑεσι τοῖς Ab: om. DE δεδειχώς] 

corr. ex διχῶς KE? 17 βαρέως e corr. EK? 18 δείχνυσι D 19 οὕτως ς 

μᾶλλον AFb: μάλιστα DE 20 διὸ] corr. ex διὰ E? 21 βαρέος] e corr. E 

22 εἶπε Ab: εἰπεῖν DE 24 ἑχάστου] ἑκατέρου E δύο Ab: αὐτοὺς DE 25 xa 

εἴδος διαιρετά Ab: διαιρετὰ κατ᾽ εἶδος DE 20 ὥστε] ὡς c οὕτω D 8° ¢ 

28 δὴ] 6 corr. E ἕως τοῦ] ἑκατέρου μέρους ἕως Ὁ δὲ] δέ ye E 

28 
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\ 

τὰ σώματα, νῦν ἀπό τινος ἑνὸς πάϑους σωματιχοῦ τοῦ βάρους τὸ αὐτὸ 254d 

δείκνυσι προλαβὼν τρία τινὰ ἀξιώματα ἢ ὑποϑέσεις τοιαύτας" εἰ σύγχειταί 

τι ἔχ τινων, ἀδύνατον τῶν συντιϑέντων μηδὲν ἐχόντων βάρος τὸ συντεϑὲν 30 
v , \ a , σ ‘ > { , ΄ ‘ , , 

ἔχειν βάρος, χαὶ δεύτερον, ὅτι τὰ αἰσϑητά, τουτέστι τὰ φυσιχά, σώ- 
“᾿ , “ ov ΄ ΄ Η 

ὅ ματα ἣ πάντα ἣ ἔνια βάρος ἔχει. of γὰρ περὶ Δημόχριτον καὶ ὕστερον 
Q ¥ , , ~ , a 

᾿Επίχκουρος τὰς ἀτόμους πάσας ὁμοφυεῖς aguante βάρος ἔχειν φασί, τῷ δὲ 
? 

~~ π᾿ αὐτῶν ὑφιζανόντων ἐπὶ 30 a εἶναί τινα βαρύτερα ἐξωϑούμενα τὰ χουφότερα 

τὸ ἄνω φέρεται, χαὶ οὕτω λέγουσιν οὗτοι δοχεῖν τὰ μὲν χοῦφα εἶναι τὰ 

o7 o- βαρέα. χαὶ ef μὴ πάντα δὲ εἴη βαρέα τὰ φυσιχὰ σώματα, ἀλλ ἔνιά 

10 ye ὑπὸ πάντων Poe) seek ὥσπερ ἢ γῆ χαὶ τὸ ὕδωρ. τρίτον δὲ δυνάμει 
\ , \ va σ ~ > ~ , 7 ΡῚ \ IF = 

προλαμβάνει το 4O7 εἰρη μένον, OTL τοῦ αὔὕτου Λογοῦ ἐστὶ στερεὰ ἐς ἐπι- So 

πέδων συγχεῖσϑαι χαὶ ἐπίπεδα ex Ἰραμμῶν χαὶ γραμμὰς ἐχ στιγμῶν. τού- 

των οὖν ὑποχειμένων, εἰ ἐξ ὃ Uno ἐπιπέδων τὰ σώματα, "ἢ be ao υνηδὲν ἔχει: 
βάρος, δῆλον, ὅτι OU. t 

15 sige at (preeae οὐδὲ τὰ ἐπίπεδα, ὃξ μηδὲ ταῦτα, οὐδὲ, τῶν σωμάτων 
οὐδὲν διὰ τὸ τρίτον. ἀλλὰ μὴν τὰ σώματα ἣ πάντα ἣ ἔνια βάρος ἔχει 

διὰ τὸ δεύτερον ὡς ὡμολογημένον προληφϑέν: οὐχ ἄρα ἐξ ἐπιπέδων τὰ 
σώματα. Ἢ μὲν οὖν συνημμένον χαὶ ἢ πρόσληψις χαὶ ἣ ἐπιφορὰ τοιαῦτα. 45 

πρῶτον δὲ τὸ ἐν τῷ συνημμένῳ προὐποτεϑὲν τὸ τὴν στιγμὴν μὴ ἔχειν 
pa en 7 : A: 

20 βάρος πολυξιδῶς ἐφεξῆς ἀποδείϊχνυσιν ἀπὸ tod τὸ μὲν βαρὺ ἅπαν ὃιαι- 25ba 
: " | 

petov εἶναι, τὴν δὲ στιγμὴν ἀδιαίρετον, χαὶ μὴ δύνασϑαι διαιρετὸν ἐν 
Qu a x = “Ὁ ἔτῳ εἶναι. ὅτι δὲ Bia αιρετὸν τὸ τ πρῶτον δείχνυσιν ἐχ τοῦ πᾶν 

τὸ βαρὺ χαὶ βαρύτερον εἶναι, ὥσπερ τὸ χοῦφον χαὶ χουφότερον χαὶ τὸ ὃ 

( δὲ πᾶν τὸ Παρὰ χαὶ Βα πήτερόν ἐστιν, ἀγαγκη βάρει 
πᾶν τὸ βαρὺ διαιρετόν: διαιρεῖται γὰρ εἰς τὴν ὑπερ: 

οχήν" 7 δὲ Ott yuh ἀδιαίρετον" χαὶ συμπέρασμα ἐν δευτέρῳ σχήι! ματι. ὅτι 

ho σι a = — aa oo =) (0) 
Ὁ γ «ἢ Hr} 

o r~ ne 
° 

Εἰ 

ἢ στιγμὴ οὐ βαρεῖα, τουτέστιν οὐχ ἔχει βάρος, ὅπερ προέχειτο δεῖξαι. 10 

᾿Απορίας δὲ éx τῶν εἰρημένων ἀναφυομένης, πῶς τὸ βαρὺ πᾶν Bapd- 

τερόν φησιν" εἰ γὰρ τὸ βαρύτερον βαρέος βαρύτερον. τὸ δὲ βαρύ. οὗ βαρύ- 
| iy ᾿ ry ‘ ‘ ? Bute ΕΞῚ 

1 ἑνὸς CDEF: om. Ab βάρους] ἀέρος Ὁ 2 δείχνυσιν ὁ ἀξιώμα A 

3 συντιϑέντων Ὁ: συντεθέντων ADE τὸ] seq. ras. 2 litt. E 4 ἔχει E: corr. E? 

5 ἣ (pr.) om. A 6 ἐπίχουρον A τῷ] τὸ A 8 οὕτω] οὗτοι Ὁ 9 δὲ 
(411.) om. ¢ 10 ye A: ὃ DEF: om. Ὁ ὁμολογεῖται AF: ὡμολόγηται DEK?: con- 

Jessum est Ὁ: ὡμολογῆται ὁ 11 προσλαμβάνει ς ἡρημένον E: corr. ἘΠ 

ἐστὶ] ἐστὶ τὰ Ac 12 συγχεῖσϑαι Ε2: συγχεῖσται corr. ex σύγχειται E! zat (pr.)] 

χαὶ τὰ C καὶ (alt.)] καὶ τὰς ς γραμμὰς} γὰρ DE: corr. E? 13 σώματα 

CDEFb: σώματα τὰ δὲ ἐπίπεδα ex στιγμῶν Ac 14 γραμμαὶ CDEb: στιγμαὶ A 

εἰ --- ἐπίπεδα (15) DEb, habuit C: om. A 15 μηδὲ (pr.) DE: μὴ be unde (alt.)] 

μὴ ὁ 16 τὰ A: om. DE βάρος] ἢ βάρος E 11 ὁμολογημένον E 

ἐξ DEb: xai ἐξ ACc 19 συνημμένον ἘΠ: corr. E? προὐποτεϑὲν b: μὴ προ- 

υποτεϑὲν ADEF: om. C 20 ἅπαν A: πᾶν DE 21 τὴν --- εἶναι (22) AFb: om. 

DE 24 xai βαρύτερόν -- βαρὺ (25) DEF: om. Ab βάρος ἘΠ: corr. E? 

26 ἡ] corr. ex εἰ E? ἀδιαίρετον --- στιγμὴ (27) AFb: om. Ὁ: mg. E? ἀδιαίρετον] 

od διαιρετή E? zat] καὶ τὸ E? 27 ὅπερ] ὅπερ χαὶ A 29 φασιν A 
βαρύτερον (pr.) Ab: βαρὺ DE 



Or 

10 

ὩΣ 
[] 

το SIMPLICII IN L. DE CAELO ΠῚ 1 [Arist. p. 999 αϑῦ, 57] 

\ tepov ἦν τὸ βαρύτερον, χαὶ αὐτὸ βαρύτερόν ἐστιν ἄλλου βαρέος χαὶ τοῦτο 255a 
? 

πάλιν βαρύτερον, ἀνάγχη én’ of ED ἰέναι: ταύτην οὖν τὴν ἀπορίαν 
eno ry ε - \ \ ΄ σ 

προαναστέλλων ὃ ᾿Αριστοτέλης τὸ μὲν ἁπλῶς βαρὺ χαὶ βαρύτερον ἅπαν 
' 

\ ~ , Uf ~ 

εἶναί φησιν, ὥσπερ xal th χοῦφον χηυφότερον χαὶ τὸ μέγα μεῖζον, τὸ δὲ 
3 ὐ 

~ ~wl »» ΄, ἣν, ΑἹ ~ 

εἶναι. χαὶ γὰρ οὐ πᾶν τὸ μεῖζόν τινος ἤδη μέγα λέγομεν: xat yap μεῖζον 
oY 5 ΞΟ Τὰ ΄ “5 ς 

χέγχρος σινήπιος χαὶ ὅμως οὐχ ἁπλῶς μέγα ἢ χέγχρος᾽ add τὸ αἱρετώ- 

τερον χαὶ ἁπλῶ 
~) a ΄ κ \ c , ΄ ΄ \ \ >> 
ὥς αἱρετόν: χαὶ γὰρ αἱρετώτερον νόσος χαχίας χαὶ τὸ ἀδι- 

- ( ~ > ~ 3332 Qf ΄ c ~ ΡΣ τ ς ~ ¢ 

χεῖσθαι τοῦ ἀδιχεῖν, GAN οὐδέτερον τούτων ἁπλῶς Φὐ πε τον λέγει γοῦν ὃ 
ζὩ >\ 

ἐν Lopyta Σωκράτης; ὅτι “᾿βουλοίμην μὲν ἂν οὐδέτερον, εἰ ὃὲ ἀνάγχη 

ϑάτερον, ἑλοίμην ἂν μᾶλλον ἀδιχεῖσϑαι ἢ adrxetv.? ὥστε, χἂν τὸ βαρὺ 
ἊΝ > l4 

πᾶν βαρύτερον, τὸ βαρύτερον οὐ πᾶν τη; διὸ οὐδὲ ΠΕ τ ταῦτα 

οὐδὲ Ae τοῦ βαρυπτεροι βαρύ, ἀλλὰ τὸ βαρύτερον τοῦ χουφοτέρου χαὶ 
x q ΄σ 

τὸ χουφότερον τοῦ βαρ τέρου. τί δὲ βούλεται τὸ ἴσως προστεϑέν, ὅτε | f ; ' 

Μ \ a \ μι v 5 3 ΄ Ἁ Ἃ 

éheys tO O& ὑτοῦςς ΠΣ ἢ κουφότερον ἴσως odx ἀνάγχη βαρὺ 7 

χοῦφον εἶναι; ἣ ὅτι, εἴ τις το OR. λέγοι ἂν μὴ χυρίως αἱρετώ- 
Δ Ne ἐδ ; ἃ ΟΕ ΤΝ “ἧς σ΄ a 

ov λέγεσϑαι, ὃ μὴ χαὶ αἱρετόν ἐστιν, μηδὲ μεῖζον, ὃ μὴ χαὶ μέγα, ὥστε 
; ΄ " - ε 

βαρύτερον, ὃ μὴ μετέχει βάρους, ἀλλὰ τὰ τοιαῦτα οὐχ αἱρετώτερον 
- Ὁ x ~ , ἊΝ 

οὐδὲ μεῖζον οὐδὲ βαρύτερον, ἃ μὴ μετέχει τοῦ ὀνόματος, GAN ἧττον τὸ 
ἐναντίον ῥητέον μᾶλλον, τὸ μὴ χαὶ ἁπλῶς αἱρετὸν ἧττον φευχτὸν χαὶ τὸ 

Ξε Ὁ \ a fn > a XN - Ἃ \ 4 A δ \ > 

μεῖζον τὸ μὴ “μέγα ἧττον. μικρὸν xat τὸ βαρύτερον τὸ μὴ βαρὺ ἧττον 
’ ᾿ αἵ A 

χοῦφον: πάντως δὲ τὸ βάρος ποσότητα ἐμφαῖνον διαιρετόν ἐστιν, διὸ καὶ 

πάντως βαρύτερον. 
, ων 5 - ~ ~ , 4 ‘\ 

᾿Εφιστάνει δὲ ὁ ᾿Αλέξανδρος, ὅτι τῷ αὐτῷ λόγῳ χρωμένους δυνατὸν 
συμβέβηχεν, εἴπερ πᾶν τὸ δειχνύναι, ὅτι οὐδὲ ἄλλο τι πάϑος τῇ στιγμῇ 

δὶ, ἔν ὦ, = \ a ae a 2 ἜΤ ΕΞ \ \ ee) \ hh as Lae 

GTAWS τι ἔχον χαι ὑπερέχει κατ ALTO TLYOS χα! γὰρ St μὴ GKAOD τινος. 
+R 

ἀλλὰ τοῦ Ye μὴ ἁπλῶς τοιούτου ὑπερέχοι ἄν: ὥστε οὐδὲ κατὰ συμβεβηχὸς 

ν ἀδιαιρέτῳ. | ον 
Vv 2 \ 

ἐστι τι OLALPETOV 

\ = vy. > A τὰ ΄ “ ~ \ a\ ~ 

. 299b Ect εἰ τὸ μὲ Gov TUXVOY τι EWS τοῦ TO OF ὑπεῖχον 25 p ἱ 

διαιρετόν. 

Δείξας ἀπὸ τοῦ βαρυτέ “aut τὸ βάρος SRE εἶναι τῆς στιγμῆς ἀδιαι- 
\ v σ Ὑ > a > \ ~ 

ρέτου οὔσης συνήγαγεν, ὅτι ἢ στιγμὴ βάρος οὐχ ἔχει. soak is απὸ TOV 

25 

30 

50 

40 

45 

Bb 

or 

3. 4 ἅπαν εἶναί φησιν Ab: εἶναί φησιν ἅπαν DE 5 οὐχ] supraser. DE? χαὶ 

ADE: om. Fb 6 μεῖζον (alt.) E: μείξων AD 7 σινήπυος, -ἰν- e corr., E 

ry 
(. 

: : <a ae ν 
8 αἱρετώτερον] -w- e corr. 1 8 to] corr. ex tw .E? 9 tobtw E 

λέγει] Plato Gorg. 469 ὁ 10 ἂν F?: om. ADEb δ Ὁ 12 ταῦτα 
D 14 xpotetév E: corr. E* 15 ἔλεγεν E: corr. E? 17 pn xat (pr.) om. 

Ab: χαὶ μὴ DE αἱρετόν] corr. ex αἱρετώτερον E? ἐστὶ D: om. ἮΙ μη ρ ρ : 
καὶ (alt.) om. Ὁ 20 xat (pr.) ADE: om, be ἐστι D: -v eras. E 24 ὅτι 

ἐπὶ A 27 ὑπερέχει E: corr. E? 28 τὶ Ab: to DEF 29 εἰ om. A 
Δ. 

τοῦ om. D 0c 



| 
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~ \ ~ \ ΟΝ ee σ » n ~ ” , ¢ A πυχνοῦ χαὶ μανοῦ τὸ αὐτὸ δείχνυσιν, ὅτι, et ἐστι βαρεῖα 7 χούφη ἣ στιγυ "ἡ" 255υ 
᾿ ~ v ~ ΄ 345 ‘ " Η͂ 

χοινὸν γὰρ ποιεῖται τὸν λόγον" ἔσται πυχνὴ ἣ wavy: ἀλλὰ μὴν οὔτε πυχνὴ 
οὔτε wavy ἐστιν: οὔτε βαρεῖα ἄρα ἢ χούφη. χαὶ τὸ μὲν συνημμένον 10 

‘ ει 

δείχνυσιν ὁριζόμενος τὸ πυχνὸν χαὶ τὸ μανόν: εἰ γὰρ πυχνὸν μὲν τὸ ἐν 
» ν ~ ~ ‘ 

5 tom ὄγχῳ πλείονα ἔχον τοῦ μανοῦ σώματα, συμπεπιλημένα δηλονότι, μανὸν 
& τὸ ἐν ἴσῳ ὄγχῳ ἐλάττονα ἔχον, διεξασμένα εἰχότως, τὸ μὲν πυχνὸν 

βαρύ ἐστι χαὶ τὸ βαρὺ πυχνόν, τὸ δὲ μανὸν χοῦφον χαὶ τὸ χοῦφον μανόν" 15 
τὸ γὰρ ὕδωρ ἐξα ἀεριζόμενον χαὶ ἀραιούμενον χουφότερον γίνεται χαὶ & ἀὴρ 
cr 4 >, ens aS: fp ‘ Ss \ / Odatobuevos πυχνότερος. of δὲ [Πλατωνιχοὶ οὐ λέγουσι τὸ βαρὺ διὰ πυχνό- 

10 tyta εἶναι βαρύ" τὸ γοῦν πῦρ τῆς γῆς πυχνότερόν φασιν’ ἀλλὰ τὴν βαρύ- 

THTA τὸ μεγαλομερέστερον ποιεῖν φασι. 30 
Τὴν δὲ ee δείχνυσιν ἐν δευτέρῳ σχήματι χατηγοριχῶς οὕτως" 

ὩΣ 

τὸ πυχνὸν χαὶ μανὸν διαιρετά, εἴπερ τὸ μὲν ex πλειόνων, τὸ δὲ ἐξ ἐλατ- 
5 ’ Vv Ὁ A 

τόνων ἔστι σωμάτων, xal of ὄγχοι ἴσοι: 7 στιγμὴ ἀδιαίρετος. 7 στιμὴ 
> » ΄ ΄ - ΄ ~ ΓΗΒ 

15 οὔτε πυχνὴ οὔτε avy ἐστιν. εἰ οὖν μήτε βαρεῖαι μήτε χοῦφαι al 2% 
i Ἵ ΠΩ] Π i ‘ i 7 

a) ~ ’ Vv Vv ΄ ‘ 

στιγμαί εἰσιν, οὐδ᾽ ἂν χοῦφα σώματα οὐδξ βαρέα εἴη. εἴπερ af μὲν γραμμαὶ 
? ' iat t ' 

\ PEN, ~ Q\ 32 > ~ \ \ 7 Δ αὶ ‘> 
ex ayes τὰ O& ETITEOR EX γραμμῶν, τὰ de eaters ἐξ ἐπιπέδων. 

Qs. 

Δείξας ὃὲ διὰ μέσου τοῦ πυχνοῦ χαὶ μανοῦ, ὅτι 7, ἐν οὔτε βαρεῖα 

ἴ, χαὶ διὰ τοῦ. μαλαχοῦ 7 σχληροῦ τὸ αὐτὸ δείχνυσι χατη- 30 οὔτε χούφη ἐστ 
\ ὃ βαρὺ 7 σχληρόν ἐστιν 7 μαλαχόν: ἀνάγχη γὰρ πᾶν σῶμα τ 

΄ 4 4 \ χ \ ».\ \ > 4 Vv 

ϑατέρῳ τούτων χατέχεσϑαι: τὸ σχληρὸν χαὶ τὸ δ pati εἴπερ 

35 
8 oO” 

0)“ YeTat, τὸ διεστὼς διαιρετόν: ὥστε πάλιν τὸ δὴ βαρὺ ἜΞΩ εἴτε 

σχληρὸν εἴτε μαλαχὸν εἴη" ἣ δὲ στιγμὴ οὐ. διαιρετή: ἣ ἄρα oyun οὐ i | | H ἷ i Wako Rech 

βαρεῖα οὐδὲ χούφη: οὐδὲ τὰ σώματα ἄρα" εἰ οὖν τὰ σώματα βαρέα χαὶ τῷ σι 

Ρ. 299014 ᾿Αλλὰ μὴν οὐδὲ 2x μὴ ἐχόντων βάρος ἔσται βάρος ἕως 40 
τοῦ ὥστε χαὶ ἣ μία στιγμὴ βάρος ἕξει. 

/, σ > v δ») /> / > ~ > ’ \ f) 7 Astéas, ὅτι οὐχ ἔστιν ἐξ ἐπιπέδων τὰ σώματα, ἐκ τοῦ αὐτὰ μὲν βάρος 
Μ ‘ ar , s , , 

80 ἔχειν χαὶ χουφότητα, τὰς δὲ στιγμὰς μήτε βαρείας εἶναι μήτε χούφας, χαὶ 

1 μανοῦ zat πυχνοῦ ς ἐστι] seq. ras. 1 litt. E 3 ἄρα] ἔτι A ὃ πλείονα --- 

ὄγκῳ (6) om. A σώματα Db: σῶμα E (6 corr. ex τ) συμπεπιλημένον 6 

corr. Ἐ3 6 διεξασμένα EF: διεξασμένον A: διεξεσμένα D: διεσπασμένα ς 8 ἐξαερι- 

ζόμενον A: ἐξαερούμενον DEF ἀραιούμενον AF: ἀναιρούμενον A!: ἀερούμενον 

DE γίγνεται DE ο΄ 9 οὐ οὔ. Α 10 γοῦν] γὰρ ς post πῦρ add. οὐ 

E?, sed del. ἀλλὰ --- φασι (11) om. Ὁ 12 χατηγορηχῶς Α οὕτω DE 

13 μὲν] gE: μανὸν D 14 καὶ] xdve ἡ (alt.)] ἡ ἄρα Ke post alt. στιγμὴ add. 

ἄρα ἘΞ 15 οὔτε (pr.)] 6 corr. D ἐστὶ E: corr. E? βαρεῖαι] βαϑεῖαι DE: 

corr. E? at A: om. DE 16 οὐδὲ DE: οὔτε Ac 17 γραμμῶν] e corr. Ὁ 18 ante 

διὰ ras. 10 litt. E 19 ἢ] χαὶ ec 19. 20 χατηγορηχῶς A 22. 23 λέγεται Ab: 

λέγεται τὸ μὲν οὖν ὑπεῖχον εἰς ἑαυτὸ προδήλως, καὶ τὸ μὴ ὑπεῖχον δὲ εἰς ἑαυτὸ ἀλλὰ ἀντι- 

τυποῦν (-obpevoy F) ὡς ἐν διαστήματι λέγεται ΤΣ 23 δὲ om. A 27 οὐδ᾽ 

Ac é% μὴ] bis A Eotat— τοῦ (28)] ἕως 29 αὐτὰ] corr. ex αὐτοῦ E! 
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ONT Nea ~ S/F Δ ate = ar σ . Δ ‘ Ὑ ἐξ 4 ΟῚ τοῦτο διὰ τριῶν δείξας ἐπιχειρημάτων, ὅτι ἢ στιγμὴ οὔτε βαρεῖα οὔτε 255 

χούφη ἐστίν. ἐφεξῆ 
΄ , v ΝΗ - Qs el ΕῚ , ΄ \ 

σύγχειταί τι ἔχ τινων, ἀδύνατον τῶν συντιϑέντων μηδὲν ἐχόντων βάρος τὸ 

Ἀ hes ~ ΄ i, Neg? σ > OT 

7S τὸ πρῶτον τῶν ὑποτεϑέντων δείχνυσιν. | OTL, εἰ 25ba 

συγχείμενον βάρος ἔχειν. xal ἐστιν αὐτῷ τὸ πρῶτον ἐπιχείρημα τοιοῦτον" 
5. ΣΡ 5 ~~ \ ΄ 4 ΄ ΄ » τ ~ 10 7 ΄ 

εἰ ἐξ ἀβαρῶν τὸ βάρος ἔχον γίνεται, πόσα ἄρα ἀβαρῇ συνελϑόντα βάρος σι 

ποιήσει; δῆλον γάρ, ὡς ἀριϑμὸς ἀβαρῶν συνελϑόντων ποιήσει τι βάρος" 5 

τοῦτον O& πῶς ὁριοῦσι; τί γὰρ μᾶλλον 6 ῥηϑεὶς ὑπ᾽ αὐτῶν ἀριϑμὸς ἀληϑὴς 

ἢ ὃ ἑνὶ ἐλάττων ἢ 6 ἑνὶ πλείων, οὐχ ἕξουσιν εἰπεῖν πάντων ὁμοίως τῶν 

συνιόντων ἀβαρῶν ὄντων, εἰ μὴ πλάσμα μόνον ἀναίτιον λέγοιεν. δεύτερον 

10 δὲ ἐπάγει δειχνύς, ὅτι οἱ ἐξ ἀβαρῶν συνελϑόντων λέγοντες γίνεσϑαι βάρος 10 
ἀντιφάσει περιπίπτουσι" δ ΠΣ ΤΠ ταὶ γάρ, ἃ λέγουσιν ἀβαρῇ, βάρος ἔχοντα 

ἔχαστον. δείχνυσι δὲ προλαβὼν τ: λῆμμα τὸ πᾶν υεῖζον βάρος 

τοῦ ἐλάττονος βάρους βάρει μεῖζον εἶναι" οὐ γὰρ δὴ γλυχύτητι ὑπερέχε!: 

τινὸς τὸ βαρύτερον αὐτοῦ, ἀλλὰ βάρει: χαὶ ἕτερον, ὅτι τὸ βαρέος βαρύτε- 15 

15 pov ἀνάγχη βαρὺ εἶναι ὥσπερ χαὶ τὸ λευχοῦ λευχότερον λευχόν. εἰ οὖν 

τὸ ἐχ τεσσάρων στιγμῶν βάρος ἔχει, τὸ δὲ ex πλειόνων τοῦ Ex τεσσάρων 

δὲ πο βαρύτερον 

βαρύ ἐστι χαὶ βάρει ὑπερέχει, τὸ ἄρα ἐκ πέντε στιγμῶν tod ex renga 

> 

θὨαρέος ὄντος οἷον to ἐχ πέντε βαρύτερόν ἐστι. τὸ 
iY 

t 5 

M) 20 

βάρει ὑπερέχειν ἀνάγχη στιγμῇ ὑπερέχον: ἀφαιρεϑέντος οὖν τοῦ ἴσου, 

90 τουτέστιν ἀπὸ τῶν πέντε στιγμῶν ἀφαιρεϑεισῶν τεσσάρων, μία στιγμὴ 

ὑπολείπεται, ἣ ὑπερέχουσαι at πέντε τῶν oye βάρει ὑπερεῖχον: od 
γὰρ ἄλλῳ τινὶ ὑπερεῖχον ἣ τῇ στιγμῇ βάρει ὑπερέχουσαι" ὥστε Excioty 2% 

τῶν στιγμῶν βάρος ἕξει. 
Kat 6 μὲν ᾿Αλέξανδρος οὕτω συνήγαγε τὸν Λογος οὗ ἀφαιρεϑέντος 

\ ~ ΄ Vv lf \ ro 

τὸ μεῖζον βάρος ἔλαττον γίνεται, πὲ τοῦτο" στιγμῆς ὃ ae 
> 4 \ ἀφαιρεθείσης τὸ 

6 ᾽Δριστο- 80 

ae οὐ τῆς στιγμῆς ἀφαιρεϑείσης oe ἀλλὰ τοῦ ἴσου, μήποτε οὕτω 

τῷ σι 

μεῖζον Πάρος ἔλαττον γίνεται" ἢ OTLY α βαρύ. ἐπειδὴ δὲ ἣ | 

ΩΣ 
2 δείχνυσιν ἘΠ: δειχνύειν D: om. A 6tt — συντιϑέντων (3) om. A 3 tt Fb: om. 

DE συντιϑέντων Fb: corr. ex συντεθέντων E?: συνϑέντων D 4 βάρος om. ὁ 

αὐτῷ Ab: αὐτὸ DE 5 el] xat εὖ A ἄρα] ἔτι A 6 συνελϑόντων Ab: συνελ- 

ὑῶν DE τοῦτον] corr. ex τούτων E? ὁριοῦσιν ὁ 8 ἑνὶ (pr.)] ἕν A 

ὶ (41.}} ἕν πάντων CDE: παρὰ τῶν A: de b 9 συνιόντων CDEb: συνιέν- 

τῶν A: σωμάτων F évtwy— μόνον AFb: om. DE: in mg. quaedam evan. E? 

ἀναίτιον Ab: τούτων τὸ αἴτιον F: om. DE λέγοιεν AF: λέγειν DE: del. E? 

10 δειχνύς A: δεικνύων DE γίγνεσθαι DE 11 περιπίπτουσιν Ec δειχϑή- 

σονται D λέγουσι E: corr. E? 12 πᾶν A: πᾶν τὸ DE 14 βάρει] corr. 

ex βάρος KE? βαρέος] corr. ex βαρέως EH! 15 τὸ] corr. ex tov E? 

16 τοῦ] τούτου A 18 ἐστιν ὁ ἄρα] ἔτι A: om. ὁ πέντε ἄρα c 

wy, ns 

19 ὑπερέχειν A: ὑπερέχει DE: eaxcedens Ὁ ἀνάγκη Ab: om. DEF στιγμῇ A 

in puncto Ὁ: μιᾷ στιημῇ DEF ὑπερέχον] excedere Ὁ 20 μία --- τεσσάρων (21) 

mg. E? 21 χαταλείπεται E? 7] ἢ D: ἢ E? ai πέντε ὑπερέχουσαι EH? 

21 od —bmepetyov (22) AFb: om. DE: οὐδὲ γὰρ οὐδενὶ ἄλλῳ ὑπερεῖχον EH? 20 γίνεται 

Fb: γίγνεται E et 6 corr. D: om. A βαρὺ --- γίνεται (26) DEF: om. Ab 26 γί- 

νεται] mut. in γίγνεται ἘΠ: γίγνεται Ὁ ἄρα] ἔτι A 21 στιγμῆς] corr. ex 

τομῆς E? 
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~ , , ~ V4 ΄ 5 ’ὔ 5 ’, Ἵ 

μᾶλλον συναχτέον τὸν λόγον: ὃ τοῦ ἴσου βάρους ἀφαιρεϑέντος χαταλείπεται 900: 
7) > ~ ᾿ Ἁ ~ , > . e 5 , 

ἐν τῷ βαρυτέρῳ, βαρὺ τοῦτό ἐστι: στιγμὴ δέ ἐστιν ἢ χαταλειπομένη. 
Tn «~ ~) ΄ ΄ ε vs > 

Tadta τοίνυν ὑπὸ tod ᾿Αριστοτέλους ῥηϑέντα ὡς μὲν πρὸς ἄνδρας a 
~ » ~ ,~ ‘ 

ἐπιπέδων μαϑηματιχῶν ὄντως γεννῶντας τὰ σώματα χαλῶς εἴρηται χαὶ 
~ Ὁ ‘ Ἁ s wv 

υσιχῶς, ὡς δὲ πρὸς τοὺς Ilvdayopelous φυσικὰ χαὶ ἔνυλα χαὶ βάϑος τι 
\ > e ‘ 

ἔχονται λέγοντας τὰ ἐπίπεδα οὐχ ἂν ἁρμόττοι τὰ εἰρημένα. χαὶ yao χαὶ 
~ >] 

Τίμαιος αὐτὸς διὰ τὸ πλῆϑος τῶν ἐπιπέδων βαρύτερα γίνεσϑαι τὰ σώ- 40 Qo Ox 

ματά φησι λέγων “ἱ τρίτον δὲ τὸ εἰχοσάεδρον, βάσεων μὲν εἴχοσι, γωνιῶν 

ὃὲ δώδεχα, ὕδατος στοιχεῖον, πολυμερέστατον χαὶ βαρύτατον. χαὶ ὃ τοῦ 

[Πλάτωνος δὲ Tipatos ἐλαφρότατόν φησι τὸ ἐξ ὀλίγων συνεστὼς τῶν αὑτοῦ 
μερῶν. 

᾿Επισημαίνονται δέ τινες χαὶ τὸ λέγειν, ὅτι ἀδύνατόν ἐστιν ἑχατέρου 45 
μηδὲν ἔχοντος βάρος τὰ ἄμφω ay βάρος: xat yap χαὶ χατ᾽ αὐτόν, φασί, 
μήτε τῆς ὕλης | μήτε τοῦ εἴδους βάρος ἐχόντων τὸ ἐξ ἀμφοῖν ἔχει 256» 

βάρος. ἀλλὰ ταύτην τὴν ἀπορίαν προλαβὼν διέλυσεν ὃ "Ἀριστοτέλης "ἢ 
μὲν γὰρ ὕλη καὶ τὸ εἶδος στοιχεῖα ὄντως ὄντα τοῦ συνθέτου δυνάμει βαρέα 

dF ἦντα συνελϑόντα ἐνεργείᾳ ποιεῖ τὸ ἐξ αὐτῶν βαρύ, τὴ 

> 
"σ (ὃν νὰ} - (oi) τὶ =) A ω ol Si: Ov wy ὃ ᾿Αριστοτέλης οὐ δυνάμει ἀλλ᾽ ἐνεργείᾳ βαρεῖαν o 

¢ \ i τὰ 
I. ’ 
, OW ae ἢ ΄» 

σώματα eee ἐξ ἐπιπέδων a R- τὰ σώματα. χαὶ γὰρ ὁ πὶ 

᾿» Ἐπ 

εὶ On fey) = ξ ̓ς τ 

ῶ) ὦν My 

τὶ - r Oo o7 R (η. ~ 
«-- 

[Ὁ] RQ = od Ξ - = « R vy — >) 
[= 

te Rr ay 
) 
~ a c ~ 

~ 
[= ~ ς SS Φ ς δ: [-- ς uv if uy Cc a 

—_ vw 
Pa) x [0] τ 

10 εὶ o- GAR ὡς ἐχ μερῶν ἐχείνων συγχεῖσϑαί φασιν: ἢ μὲν yap ὕλη χαὶ ° Cc wy ~ 

dos χαὶ ὅλως τὰ χυρίως στοιχεῖα δυνάμει ὄντα εἰς ἐνέργειαν πρόεισι 
συνιόντα" χαὶ οὕτως σὰρξ χαὶ ὀστοῦν χαὶ τῶν ἄλλων ἕχαστον τῶν συνθέτων 

ἐχ τῶν τεσσάρων γίνεται στοιχείων συναλλοιουμένων ἀλλήλοις χαὶ μηχέτι 
> ~ ‘ c ~ , 5 ’ὔ 5. ~ Q/ ¢ ar ~ >] - 

εἰλιχρινῇ τὴν Savt@y φύσιν ἐχόντων ἐν τῷ συνϑέτῳ, ὁ δὲ τοῖχος ἐχ λίϑου 15 

χαὶ πηλοῦ eat συντιϑεμένων, ἀλλ᾽ οὐ συναλλοιουμένων: διὸ ἢ τῶν με- 

ρῶν φύσις χατ᾽ ἐνέργειαν οὖσα χαὶ ἐν τῷ ὅλῳ ἐστίν- οὕτω δὲ χαὶ ἐξ ἐπι- 

πέδων τὸ σῶμα ἂν εἴη. 

2 ἐστι] ἐστιν ὁ 4 ὄντως om. D χαὶ DE: om. Ab 5 πυϑαγορίους A 

6 ἁρμόττει E: corr. E? yap xat AE: yap De 7 γίνεσϑαι Fb: γίγνεσθαι DE: 

om. Ac 8 λέγων] Tim. Loer. 98 ἃ εἰχοσίεδρον c βασίων e 

γωνιῶν} corr. ex ywoewy A 9 πολυμερέστατον D: πολυμερέστερον AEb 

βαρύτατον ο: βαρύτερον Ab: om. DE χαὶ om. DE 10 φησι) Tim. 
56 b ὀλίγων] ὀλιγοστῶν DE συνεστὼς om. E αὑτοῦ] αὐτοῦ ADEc 

12 τὸ E: mut. in τῷ A: τῷ DF 13 βάρος (pr.)] βάρους e corr. E? ce hé- 

yer A αὐτόν AE?: αὐτό DE φασί ADEb: φασιν ἀριστοτέλην ὁ 4 τὸ] 

corr. ex τὸ δὲ E? ἔχει AE*b: ἔχειν DEc 15 ἀπορίαν] -ί- e corr. 2 

προλαβὼν A: om. DEb ἡ — ὕλη (16) om. E: ἡ δ᾽ ὕλη E? 17 συνελθόντα A: 

ὅταν συνέλϑῃ DEF: quando conveniunt Ὁ στιγμὴν] ¢ A 19 λέγοντες) γεννῶντες c 

22 πρόεισιν ¢ 23 οὕτω Ὁ τῶν (alt.) om. E 25 ἑαυτῶν] corr. ex αὐτῶν D 22 σ 23 
26 συναλλοιουμένων)]ὔ συνημμένων ὁ 28 ἂν Ab: om. DE ἱ Yt 
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p. 299023 "Ett et μὲν ta ἐπίπεδα μόνον xata γραμμὴν ἕως τοῦ 250" 

Οἱ ἐχ τῶν ἐπιπέδων τὰ σώματα γεννῶντες τὴν σύνϑεσιν τῶν ἐπιπέδων 
οὐ χατὰ ξΦαρμο hy αὐτῶν τὴν χατὰ πλάτος ποιοῦνται, ἀλλὰ χατὰ «τὰ 5ὅ 

5 γραμμιχὰ πέρατα: οὕτω γὰρ στερεὰς τς: ποιοῦντες διαφερούσας ἀλλή- 
λων χατὰ τὸν ἀριϑμὸν τῶν ἐπιπέδων τὰ peo: σώματα ἐγέννων. τριῶν 

μὲν γὰρ τριγώνων. ἰσοπλεύρων εἰς μίαν χορυφὴν συναγομένων χαὶ χατὰ τὰς 
περιεχούσας γραμμὰς συνημμένων χαὶ βάσιν ἐχόντων τρίγωνον ἰσόπλευρον 80 

AS emit yivetat τέσσαρας ἔχουσα στερεὰς γωνίας, ὧν Exdoty ἐχ τριῶν 
10 γωνιῶν συνέστηχεν ἀπὸ διμοίρου ὀρϑῆης οὐσῶν διὰ τὸ ἰσόπλευρα εἶναι τὰ 

τρίγωνα. τὸ δὲ ὀχταάξεδρον Se: μὲν ἐξ ὀχτὼ τριγώνων ἘΠ ἰσοπλεύ- 
γον εἴχοσι τέσσαρας γωνίας ἐχόντων ἐπιπέδους, διὸ στερεὰς ξξ ἔχει γωνίας 35 

πέδων συγχειμένην. τὸ δὲ ἘΣ σύγχειται 

= @- < χοσι τριγώνων ἰσοπλεύρων, ἕξήχοντα δὲ οὐσῶν ἐπιπέδων γωνιῶν 

χάστης ἐν αὐτῷ στ, ας γωνίας ἐχ πέντε ἐπιπέδων ὁμοίων συνισταμένης 

ώδεχα ἔχει στερεὰς γωνίας. ὃ δὲ χύβος σύγχειται μὲν ex τεσσάρων 40 
- σι 

ΞΟ Or 

δι 

A a TET ee ὧν ἕχαστον σύγχειται 2x τεσσάρων τριγώνων ἰσοσχελῶν ὀρϑο- 
πίε τὰς χορυφὰς ἐν τῷ χέντρῳ τοῦ τετραγώνου συν ΠΗ ΟΣ 
χαὶ πλευρὰς μὲν τὰ τμήματα τῶν τοῦ τετραγώνου Tee. ὉΠ Ὸ: 0g 

20 τὰς TOD τετραγώνου πλευράς" ἔχει δὲ ὃ χύβος στερεὰς γωνίας ὀχτὼ ἕχά- 45 
5 ~ > Q~ > Ὁ ~ ΄ \ gL Ὧν 9 7 > - 

στὴν εχ ΠΩΣ eu) ETLTEOWY yo) νιῶὼν GUVLOTAWEV YY. TO OF eve aad ung 27a 

σύγχειται υὲν ἐχ δώδεχα πενταγώνων ἰσοπλεύρων τε χαὶ ἰσογωνίων ey ει i ’ € 

2 ὃς otepeds γωνίας εἴχοσιν ἑχάστην ἐχ τριῶν τοῦ πενταγώνου ἐπιπέδων 
Ἰωνιῶν συνισταμένην, ὧν Exdoty μιᾶς ὀρθῆς χαὶ πέμπτου ἐστί, 5 

25 Λέγει οὖν 6 ᾿Αριστοτέλης πρὸς αὐτούς, ὅτι τῆς τοιαύτης συνϑέσεω 
τῶν ἐπιπέδων χατὰ γραμμὴν οὔσης, εἰ μὲν μόνον οὕτω πεφυχέναι 1G 

youst συντίϑεσϑαι ta ἐπίπεδα, ἄτοπον ἜΣ δεῖ γάρ, ὥσπερ γραμμὴ 
πρὸς γραμμὴν ἀμφοτέρως συντίϑεται χαὶ χατὰ μῆχος χαὶ χατὰ πλάτος" 

2 οὕτως E 3 ἐχ τῶν] ἐξ ὁ A zat (pr.) ¢ χατὰ (alt.) CDE: χατὰ τὸ Ac 

5. 6 ἀλλήλων A: dAkfihas DE 8 χαὶ --- τρίγωνον DEF (τρίγωνα F): om. Ab 

9 γίγνεται DE 10 γωνιῶν A: trigonis b: ἐπιπέδων γωνιῶν DEc dtw.olpov] corr. 

ex δυμοίρου A ἰσόπλευρον DE 11 πάντῃ Ab: πάλιν DEF 12 ἐπιπέδους] 

corr. ex ἐπιπέδων A 15 ἑχάστης --- ὁμοίων om. E: ἑχάστης ἐν τῷ στερεῷ yw- 

νίας E? αὐτῷ F: ἑαυτῷ AD: τῷ K? στερεᾶς] mut. in στερεῷ K? ὁμοίων 

AFb: γωνιῶν DK? 16 δώδεχα --- γωνίας] del. E? γωνίας) γωνίας ἐκ πέντε ἐπι- 

πέδων ο: γωνίας γωνιῶν συνισταμένης E 17 τετραγώνων --- τεσσάρων DEF: om. Ab 

ὧν E?F?: om. DE τριγώνων] tetragonis Ὁ 19 τοῦ om. E τετραγώνου] mut. 

in τετραγώνων E? 20 τοῦ] tod τετάρτου ¢ 23 εἴχοσι E 24 συνισταμένην AE?: 

συνισταμένων DEb et corr. ex συνισταμένην F ὧν AE?: om. DEFb éxdotn | 

corr. ex éxdoto» ἘΠ: exdotns F πέμπτης Fe ἐστίν Ec: οὔσης F 

26 γραμμὴν AE7F: γραμμῆς DE οὕτως ὁ 20. 21 λέγουσιν Ee 
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dyer δὲ κατὰ πλάτος μέν, ὃ κατὰ γραμμὴν ἐφεξῆς χαλεῖ, ἐπιτιϑεμένην, 257 

χατὰ μῆχος δὲ οὐχ ἐπιτιϑεμένην, ἀλλὰ προστιϑεμένην, οὐ χατὰ γραμμήν, 1 
b) \ \ ~ VIE κα ΄ \ , Ve 
ἀλλὰ χατὰ cule χαὶ διὰ τούτου μὲν τοῦ τρόπου TO μῆχος αὐξοηυσαν, 

διὰ δὲ τοῦ χατὰ γραμμὴν τὸ πλάτος, εἴπερ Ἰραμμῶν συντιϑεμένων ἐπί- | ’ i ‘ ᾿ 

5 πεδον Ἰίνεται, ὥσπερ ἐπιπέδων σῶμα" ὡς οὖν ἢ γραμμὴ διχῶς συντίϑεται, 10 

οὕτω χρὴ καὶ τὸ ἐπίπεδον μὴ μόνον χατὰ γραμμὴν χαὶ μῆχος συντίϑεσϑαι, 
ε > ΄ σ 2 ty 355 
ὡς οὗτοι λέγουσιν, ἀλλὰ xal χατὰ πλάτος, ὥστε ἐφαρμόζειν ἀλλήλοις τὰ 

ἐπίπεδα. ὡς ἐφήρμοζον ἀλλήλαις xa? ὅλον τὸ μῆχος al γραμμαὶ αἱ χατὰ Ρμ i i (PSHE 

γραυμὴν ἐπιτιϑέμεναι, adh’ οὐχὶ at ΠΡ πος ἀλλ εἰ χαὶ χατὰ πλά- 20 
[4 

10 tos ἐνδέχεται συντίϑεσϑαι τὰ ἐπίπεδα ὥσπερ τὰ 
ἔσται τι σῶμα τὸ ἐκ τῶν οὕτω συντιϑεμένων 

ἃς γραμμὰς χαὶ χατὰ μῆχος, 

ἐπιπέδων γινόμενον, εἴπερ 
Νὴ ΩΣ» lan CHEZ ~ eS fal ~ v > 

τὸ ἐξ ἐπιπέδων συντιϑέμενον σῶμα ἐστιν, ὃ οὔτε στοιχεῖον οὔτε ἐχ στοι- 
χείων ἐστίν: οὔτε γὰρ τῶν τεσσαρῶν τι σωμάτων, ὧν ἣ γένεσις χατὰ % 
Ἰραμμὴν συντιϑεμένων: οὔτε γὰρ πυραμὶς οὔτε ἄλλο τι τῶν συστοίχων 

ν ~ >! ~ Vv 5 Vv Vv , 

15 οὔτε σύνϑετόν τι éx τούτων σῶμα οὔτε πῦρ οὔτε ἀὴρ οὔτε ἄλλο τι τού- 
+S > ~ / > ~ “" ΄ 

των: οὐδὲν δὲ σῶμα οἷόν τε εἶναι, ὃ μὴ στοιχεῖόν ἐστιν 7 ἐχ στοιχείων 
σύγχειται. 80 

~ 3 / 5 Le id / σ 3 \ ~ 4 

Ταῦτα tod ᾿Αριστοτέλους εἰπόντος ῥητέον, ὅτι, εἰ μὲν πᾶσαν σύνϑεσιν 

"ν 2 

5 sx ~ ~. » σ id , 35 \ Νὴ Ἁ \ 

ἐπιπέδων σῶμα ποιεῖν ἔλεγον of οὕτως ὑποϑέμενοι, ἀλλὰ μὴ τὴν χατὰ 

20 γραμμὰς σ ἀν χαλῶς ἂν ἐλέγετο ταῦτα, εἰ ὃὲ χατ᾽ ἐχείνην μόνην, 
Ε 9. fal ic ἐπ ee δὴ " προ ζας ὺ ener Ce le ID “ΙΕ os A 
xav’ ἣν ἢ ἐπίπεδος φύσις περιέχει τὸ στερεόν, ὡς ὁ [[]λάτων φησίν, 

Vv \ » , \ > \ ᾿ >>\ C \ ee 
OLOEY ἂν ξιὴ προς εχ ξείνους τα εἰρημένα. ETELTA οὔοξεν ϑαυμαστὸν YATE "5 

.- 

πλάτος συντιϑεμένων τῶν ἐπιπέδων ἀτελές τι χαὶ παρὰ φύσιν ἐν τοῖς 

ἐσχάτοις ὑφίστασϑαι: καὶ γὰρ χαὶ xat αὐτὸν ἐν τῇ τῶν στοιχείων μετα- 
> ~ v i? ΄ ~ 

βολῇ εἴη ἄν τινα ἀποτυγχανόμενα, ὡς μήτε στοιχεῖα μήτε Ex στοιχείων το or 

? S ? ΄ > » ~ 

Ἐπειδὴ 6& ὃ ᾿Αλέξα ανδρος χαὶ χαϑ’ αὑτὸν ἀντιλέγειν πειρᾶται τῷ 40 
’ νᾺ \ \ Cc b) ee! σ , ΄ > eo, ΄ λόγῳ, ἴδωμεν χαὶ τὰ ὑπ᾽ ἐχείνου λεγόμενα. ὅτι γάρ, φησίν, ἐξ ἐπιπέδων 

τὴν γένεσιν noe ἐποίουν χαὶ οὐ διὰ τὴν πρὸς τὰ ἁπλᾶ σώματα τῶν 

80 σχημάτων τούτων ὁμοιότητα, χαὶ ὅτι εὐλόγως αὐτοῖς ὁ ᾿Αριστοτέλης ἀντι- 

λέγει, δῆλον ἐχ τοῦ διὰ τοῦτο λέγειν τὰ μὲν ἄλλα σώματα εἰς ἄλληλα 4 
ws ἡ Ἃ 

af \ ΄ o ΄ » 

ποιεῖσϑαι τὴν μεταβολήν, ὅτι 7 eos αὐτοῖς Ex 

σχαληνῶν ὀρθηγωνίων cerca ἐστίν, ἐξ ὧν σύγχειται τὰ ἰσόπλευρα τρί- 

τῶν ὁμοίων be Q57b 

Ἴωνα, τὴν δὲ {Hy εἰς μηδὲν τῶν ἄλλων μεταβάλλειν, ὅτι μόνη εξ ἰσοσχε- 

1 post γραμμὴν add. ἐπιτιϑεμένην χαλεῖ E* χαλεῖ CDb: χαλεῖν A: om. E 

ἐπιτιϑεμένην ACb: é cum lac. 10 litt. D: om. E 2 μῆχος) -ἥ- e corr. E! 

οὐ om. Ὁ 3 μῆχος] -ἢ- corr. E! 4 χατὰ CDEK’*b: μὴ χατὰ AF 5 γίγνεται 

DE 6 οὕτως ς καὶ (alt.)] zat xata c 8 αἱ χατὰ] χατὰ Ὁ 10 χαὶ 

χατὰ DE: κατὰ AFbe 11 σῶμα τὸ] μῆχος τῶν E οὕτως ὁ ytyvopevoy 

DE 14 τῶν --- αἰί. τι (15) om. Ὁ 18 εἰ] corr. ex ἡ E? 19 ὑποϑέμενοι A: 

ὑποτιϑέμενοι ἘΠ: ἐπιτιϑέμενοι DE 20 γραμμὰς A: τὰς γραμμὰς Ε: γράμμα DE: ypap- 

μὴν E? 21 φησίν] Tim. 53c¢ 24 γὰρ χαὶ] yap A 27 zat om. E 

nad? αὑτὸν] χατ᾽ αὐτὸν A 30. 81 ὁ ἀριστοτέλης ἀντιλέγει A: ἀριστοτέλης ἀντιλέγει 

DE: ἀντιλέγει ὁ ἀριστοτέλης Fb 
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λῶν ὀρϑογωνίων τριγώνων γέγονεν. GAR ὅτι μὲν οὐχ ἀναγχαῖον τὴν χατὰ 257 
ὁμοιότητα τῶν σχημάτων πρὸς τὰ στοιχεῖα ἐξήγησιν ἐχβάλλειν διὰ τὸ μὴ 6 

πᾶντα τὰ στοιχεῖα ἐχ τοῦ αὐτοῦ AEE. τριγώνου, πρόδηλον ἂν εἴη" εἰ 

γὰρ τὰ ἄλλα συμβολιχῶς εἴρηται, τί χωλύει χαὶ τούτου συμβολιχῶς ἀχούειν: 

5 ὅτι δὲ ἀρχοειδέστεραί εἰσιν αἱ χατὰ τὰ σχήματα αἰτίαι τῶν χατὰ τὰς 10 
ποιότητας, δῆλον, τς περ χαὶ αὐτὸς 6 ̓Δριστοτέλης πρὸ τῶν ἄλλων ποιοτή- 

τῶν ἐγγίνεσϑαι τὰ σχήματα τῇ ὕλῃ νομίζει: τοῦτο δὲ δῆλον ἐχ τοῦ τὸ 

παρ᾽ αὐτῷ δεύτερον χαλούμενον ὑποχείμενον ὃν τὸ ἄποιον λέγεσϑαι σῶμα" 
τῷ ὃὲ σώματι χαϑὸ σῶμα τριχῇ διαστατῷ ὄντι συνουσίωται τὸ σχῆμα χαὶ 15 

10 μάλιστα πεπερασμένου ὄντος αὐτοῦ, ὡς αὐτὸς ἀποδείχνυσιν. ἀλλὰ τί, φησίν, 
διοίσει τῆς Δημοχρίτου δόξης ἢ ἐχ τῶν ἐπιπέδων λέγουσα, εἴπερ xal αὐτὴ ‘ 

iY 

\ ΟΡ 

χατὰ τὰ σχήματα εἰδοποιεῖσϑαι τὰ φυσιχὰ σώματά φησι; ῥάδιον δὴ χαὶ 

πρὸς τοῦτο λέγειν, ὅτι χατὰ τοῦτο μὲν οὐδὲν διαφέρει" χαὶ γάρ, ὕπερ χαὶ 20 

πρότερον εἶπον, Δημόχριτον ὃ Θεόφραστος Ge, ὡς ἰδιωτιχῶς ἀποδιδόν- 
15 των τῶν χατὰ τὸ ϑερμὸν χαὶ τὸ ψυχρὸν χαὶ τὰ τοιαῦτα αἰτιολογούντων 

or Bee ae Ἔν ἘΠ Ἐν τ fiers τ 
πὶ τὰς ἀτόμους ἀναβῆναι" διαφέρει δὲ ἴσως ταύτης ἐχείνη ἢ δόξα χαὶ τῷ Ov 

2) 

ἁπλούστερόν TL THY σωμάτων προὐύποϑέσϑαι τὸ ἐπίπεδον τῶν ἀτόμων σω- 95 

μάτων οὐσῶν χαὶ τῷ συμμετρίας χαὶ ἀναλογίας δημιουργικὰς τοῖς σχήμα- 
A 

σιν ἐνιδεῖν χαὶ τῷ περὶ τῆς γῆς ἀλλοίως διαιτᾶσϑαι. 
ι 

90 p. 299081] "Ett εἰ μὲν πλήϑει βαρύτερα τὰ σώματα τῶν ἐπιπέδων 80 ] Ὁ i} 

ἕως τοῦ τὸ γὰρ τῆς γῆς ἐπίπεδον eotat βαρύτερον ἣ τὸ tod 

πυρός. 

= ᾿ς A = ως ΤΣ 7 2 
Καὶ τοῦτο πάλιν ἀπὸ τῆς βαρύτητος αὐτοῖς ἐπάγει τὸ ἐπιχείρημα. 

πλήϑει μὲν τῶν ἐπιπέδων βαρύτερα τὰ σώματά ἐστιν, 

25 ὀλιγότητι δὲ ἐλαφρότερα, ὡς ἐν τῷ Τιμαίῳ toes λέγει yap “ett τε 35 
ἐλαφρότατον τὸ ἐξ ὀλίγων συνεστὼς τῶν αὑτοῦ pep@y” ὡς πάντων ἰσορρό- 

πὼν ὄντων τῶν ἐπιπέδων: ἕξει χαὶ ἢ γραμμὴ χαὶ ἢ στιγμὴ βάρος, ὅπερ 

ἀδύνατον δέδειχται. εἰ γὰρ παρὰ τὸ πλῆϑος τῶν ἐπιπέδων βαρύτερον γί- 
νεται τὸ σῶμα, δῆλον, ὅτι ἔἕχαστον αὐτῶν εἰς βαρύτητα συντελεῖ: τὸ γὰρ 40 

, ᾽’ ’ \ , U4 is la 5 5 

30 πλέον βάρος, τουτέστι τὸ βαρύτερον, βάρει βαρύτερόν ἐστιν. εἰ 
ἐπίπεδα βαρέα, ἐξ ὧν τὸ σῶμα. χαὶ at γραμμαὶ βαρεῖαί εἰσιν, ἐξ ὧν τὰ 

2 ἐχβάλλειν scripsi: ἐμβάλλειν ADEFbe 3 τοῦ] seq. ras. 5 litt. E 4 τούτου 

A: τοῦτο DE 7 eyytyvectat DE 8 αὐτὸ E: corr. E? 9 συνουσίωται DEF: 

οὐσίωται A: subsistit Ὁ 10 φησί DEc 11 αὐτὴ] αὕτη ς 12 φησίν De 15 xat 

(alt.) Ab: om. DE 14 πρότερον εἶπον p. 564,25] εἰπὼν πρότερον DE: elxov πρότερον ἘΠ 

δημόχριτος DE: corr. E? ὡς Ab: om. DE 14. 15 ὁ Pee -δό- e corr. E 

15 χαὶ to] χαὶ ὁ 10 διαφέρει Ab: καὶ διαφέρει DE ᾧ DE*b: τὸ AE 18 τῷ] 

τῆς A δημιουργικὰς ΑἸ ΘΕῈ: δημιουργητιχὰς Ate” 19 τῷ} τῷ τὸ ὁ 

διαιτᾷσαι scripsi: διατᾶσθϑαι Al: διατάττεσϑαι A2DEFe: disponit Ὁ 20 ἔτι] add. Ἐ3 

τῶν] τὰ τῶν C τῶν -- ἐπίπεδον (21)] ἕως D 25 0° Ὁ ἐλαφρότατα A, sed 

corr. λέγει] Tim. 56 Ὁ ἔτι τε] ὅτι ec 20 ὀλίγων Ab: ὀλιγίστων DEe; ef. 

p. 973, 10 αὑτοῦ) αὐτοῦ ADEc 28. 29 γίγνεται DE 
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, 

πίπεδα, χαὶ αἱ στιγμαί, ἐξ ὧν αἴ γραμμαί: ὁ γὰρ αὐτός ἐστι λόγος, διότι 3ῦτυ τ 

[Ὁ] 

ae, Pe re IY a) a) ἘΠ . Ω,2 ek 645 = 
πέρατα ὁμοίως πάντα. ἀλλὰ μὴν τὸ τὴν στιγμὴν βάρος ἔχειν δέδειχται 

διὰ πλειόνων ἀδύνατον, εἴπερ τὸ μὲν βάρος διαιρετόν, ἢ δὲ στιγμὴ ἀδιαί- 45 
am αὖ ἈΝ x ~ TY = ~ b] neh ‘ ?, μὰ ΕᾺ Qf ss a Or ΥῚ 

petov. | εἰ δὲ μὴ τῷ πλήϑει τῶν ἐπιπέδων ἢ χατὰ τὸ βάρος διαφορὰ 358: 

ὃ τοῖς σώμασιν ἀχολουϑεῖ, ahh ἀνάπαλιν τῷ τὴν γῆν βαρεῖαν εἶναι. τὸ δὲ 
πῦρ χοῦφον, τὰ μὲν τῆς γῆς ἐπίπεδα βαρέα 2 ἐστί, τὰ δὲ τοῦ πυρὸς χοῦφα, 
σ 2 ea eo A πιὸ \ \ ~ > ΄ > Vv = 

ὅπερ αὐτὸς εἶπε διὰ τοῦ τὸ γὰρ τῆς γῆς ἐπίπεδον ἔσται Bog τετσ 5 
ἢ τὸ τοῦ πυρὸς ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν: τὸ γὰρ τῆς γῆς ἐπίπεδον ἔσται βαρύ, 

τὸ δὲ τοῦ πυρὸς χοῦφον" εἰ δὲ τοῦτο. χαὶ τῶν γραυμῶν πάλιν χαὶ τῶν 

10 στιγμῶν ἣ αὐτὴ ἔσται pa ὥστε χαὶ οὕτως ἀχολουϑήσει τὸ ἀδύνατον 

τὸ τὴν στιγυὴν βάρος ἔ ἔχειν ἣ χουφότητα. εἰ οὖν: ἀνάγχη, εἰ ἐξ ἐπιπέδων 10 
\ > ‘ 

ἐστὶ τὰ σώματα, 7 τῷ πλήϑει τῶν ἐπιπέδων Benita χαὶ χουφότερα 
la 

αὐτὰ εἶναι ἢ διὰ τὸ τὰ μὲν φύσει βαρέα εἶναι τῶν σωμάτων, τὰ 62 χοῦς DO, o Ua 

τὰ δὲ χηῦς φα. χαὶ τῶν ἐπιπέδων, ἐξ ὧν πονοῦν; τὰ μὲν βαρέα τὰ 
ne Pare tL ὌΝ c > ~ \ ‘ a 

15 ἑχατέρᾳ 63 τῶν ὑποϑέσεων ἀδύνατόν τι ἀχολουϑεῖ τὸ τὴν στ on βάρος 15 
277 v ~ r 7 Ὁ ᾿ 

ἔχειν ἣ χουφότητα, ἀδύνατον τὸ ἐξ ἀρχῆς ἐστι τὸ ἐ ah πέδων εἶναι τὰ 
σώματα. χαὶ πρὸς τοῦτο δὲ τὸ αὐτὸ ῥητέον, ὅτι οὐ ἐπί- 
PN c 4 = σ 5 ΄ a ΄ 2 / > \ “4 mea ὑποτίϑενται, ὥστε ἀνάλογον εἶναι, ὡς ἐπίπεδα πρὸς σῶμα, οὕτω 

\ > 

γραμμὰς πρὸς ἐπίπεδον χαὶ στιγμὰς πρὸς γραμμήν. 30 

20 p.300a7 “Ὅλως δὲ συμβαίνει ἢ μηϑέν ποτε εἶναι μέγεϑος ἕως τοῦ 
α 

Τοῦτο ἔτι βιαιότερον τὸ ἐπιχείρημα οὐχ ἀπὸ τῆς συνθέσεως τῶν ἐπι- 25 

πέδων, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς ἀναλύσεως εἴλημι υένον. συμβήσεται γάρ, eine ποτε 
χατὰ τοῦτον τὸν λόγον μηδὲν εἶναι μέγεϑος ἐν τοῖς οὖσιν 7 ἐν 

2 & 

Os [0] a eS R = 

> 

uy εἶναι: to δὲ ἐνδέγεσϑαι ur εἶν ὃ μὴ εἶναι τῷ νῷ διαφέ uy ε ἐνδέχεσϑαι μὴ εἶναι τοῦ μὴ εἶναι τῷ χρόνῳ διαφέρ τῷ or 

4 » Vv 

πῶς οὖν τοῦτο συμβήσεται; εἴπερ ὁμοίως ἔχει, φησί, τς τὸ wey 30 

στιγμῆς THY μονάδα παρέλαβε χατὰ 
Ξ 3 UINSS aa 

TEOOY, TO OF ETLT εδον 
2 ΄ 

πρὸς σῶμα, ὥσπερ τὸ σῶμα εἰς ἐπίπεὶ διαλύεται, διότι χαὶ 

80 ἐχ τούτων συνέστηχεν. οὕτω χαὶ τὸ ἐπίπεδον εἰς γραμμὰς οἷόν τε διαλυ- 35 
i ε ΓΙ 

ὕῆναι χαὶ τὰς γραμμὰς εἰς στιγμάς" ἐνδέχεται οὖν σημεῖα μόνον εἶναί 

1 ἐξ] corr. ex αἱ A 4 διαφορὰ] seq. lac. 1 litt. E 5 ἀλλ A: ἀλλὰ DE 
τῷ] τὸ A: τῶν F γὴν DEb: μὲν A: μὲν γῆν ς 6 γῆς] γῆς ὡς A 

ἐστίν ὁ 7 εἶπεν Ec διὰ τοῦ τὸ γὰρ Cc: διὰ τοῦτο γὰρ τὸ ADEFb 11 ἀνάγκη 

εἰ E*b: ἀνάγκης A: ἀνάγχη DE 12 ἐστὶ Ab: om. DE σώματά ἐστιν DE 

13 ἢ] ἢ καὶ ec 14 τῶν] τῶν ἐξ DE: corr. E? 17 τὸ om. DE 20 μηδέν e 
ποτ᾿ ὁ τοῦ om. D 21 μηϑέν Ὁ 22 βεβαιότερον ς συνέσεως CDE: 
ϑέσεως Abe 23 note φησί F φησίν E mote] ὅτε E: supraser. D: ἔστιν 

ὅτε E? 25 τὸ --- εἶναι Gee.) om. Ὁ: mg. E? διαφέρει Ab: διαφέρειν DE 

27 παρέλαβεν c 28 δ᾽ (alt.) ς 29 τὸ] yap τὸ Fe χαὶ Ab: om. DEF 

30 οὕτω] οὕτω γὰρ A τε] καὶ τὸ DE: corr. E? 31 οὖν Ab: μὲν οὖν 

DE μόνον Ab: μὲν DE 

Comment. Arist. VII Simpl. de Caelo. 37 
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ἊΝ in ποτε, μηδὲν δὲ μέγεθος. ἐνταῦϑα ὁ τ τς Segue τῆς ὁμοίας 258a 
ἐνστάσεως “oduétt, φησί, τοῖς ἐξ ὕλης καὶ εἴδους τὰ σώματα λέγουσιν 

ἀχολουϑεῖ τὸ ἐνδέχεσϑαι μηδὲν εἶναι μέγεϑος: οὐ γὰρ σώματος γένεσίς 40 

ἐστι χατ᾽ αὐτούς, ἀλλὰ τοῦδε τοῦ σώματος, οὗ δέ ἐστιν ἣ γένεσις, ἐχείνου 

5 χαὶ ἢ φϑορά. ἔτι οὐχ ἔστιν ἢ ὕλη χατ᾽ αὐτοὺς ἐνεργείᾳ, χατὰ O& τοὺς 
\ b} , a Vv Ὑ as 5 ig Sat ΄ lode) Vv » 3 1 9 ΄ Ἁ τὰ ἐπίπεδα ἔστιν. ἴσως δέ, φησίν, οὐδὲ ἢ ὕλη εἴη ἂν αὐτὴ χαῦ᾽ αὑτὴν 

77 \ \ \ ~ ¢ 4 > ΄ (25 ΄ crv és ἀμεγέϑης᾽". χαὶ πρὸς μὲν τοῦτο ῥητέον: εἰ λέγει ὁ ᾿Αριστοτέλης © ἔστι 45 
γὰρ χαὶ σώματος ὕλη χαὶ μεγάλου xal μιχροῦ ἢ αὐτή, πῶς ἕξει τῷ 

ἑαυτῆς λόγῳ | μέγεϑος ἢ ὕλη, εἴπερ σώματός ἐστιν ὕλη ἄλλη οὖσα 208υ 
10 δηλονότι παρὰ τὸ σῶμα, χαὶ εἴπερ χαὶ μεγάλου χαὶ μιχροῦ ἢ αὐτή: εἰ 

γὰρ ἔχει μέγεϑος, πεπερασμένον πάντως τοσονδί. πρὸς δὲ τὸν τοῦ ᾽Αρι- 

στοτέλους λόγον ῥητέον, ὡς, εἰ μόνον ἀναλύοιτο τὰ ἐν γενέσει, ἀλλὰ μὴ ὅ 

χαὶ συντιϑοῖτο χατὰ τοὺς ἐνεργοῦντας ἀεὶ δημιουργιχοὺς λόγους χαὶ τὴν 
5 4 if \ \ >! Vv \ ζε >) >} , Ὁ ~ ié \ ~ 

οὐράνιον χίνησιν χαὶ τὴν εἰς ἄλληλα χαὶ Om ἀλλήλων δρᾶσιν τε χαὶ πεῖσιν; 

15 τ χατὰ τοὺς ἐξ ὕλης χαὶ εἴδους λέγοντας τὴν γένεσιν, κἂν μέγεϑος μὴ 

ἐνδέχεταί τ ποτε μὴ εἶναι, διότι 7 ἄλλου φϑορὰ ἄλλου γένεσίς ἐστιν ἐν τοῖς 10 ὩΣ ne 

ἁπλοῖς, ἀλλὰ ἀνϑρωπον Se υἡ εἶναι χαὶ ἵππον πάντων εἰς τὰ στοι- 

χεῖα διαλυϑέντων χαὶ ἄλλων μὴ συστάντων, οὐδὲν O& ἧττον ἄτοπον τοῦτο 

τοῦ μέγεϑος μὴ εἶναι. 
ΕΖ > -: cc 20 Πάλιν δὲ 6 ᾿Αλέξανδρος “πρὸς τοὺς λέγοντας, φησίν, ὅτι οὐ τὰ φυ- 

A la ε , 7 >) ~ 2 ‘> > ~ / ΄ S)OVS\ Al = σιχὰ σώματα ὃ []λάτων ax τῶν ἐπιπέδων ἐν τῷ Τιμαίῳ συνίστησιν, ἀλλὰ 15 

τὸ εἶδος ἑχάστου τῶν σωμάτων, xa’ ὃ ἔχαστόν ἐστιν αὐτὸ τοῦτο, 6 ἐστι. 

τὸ δὲ εἴδος ἀσώματον, τοῦτο δὲ τὸ γεννώμενον εἶδος Ex τῶν ἐπιπέδων 
΄ 5 ~ cor \ ἈΝ ~ ~ \ dX TS \ X \ 9. 

γενόμενον ἐν τῇ ὕλῃ τὸ μὲν πῦρ ποιεῖ, τὸ OF ὕδωρ, τὸ GE γῆν, τὸ δὲ 
Be, σ΄ ΟῚ ue ~ σ΄ Did) Te 09. ἐπ ’> ~ 
25 ἀέρα, ὥστε οὐ τὸ ἔνυλον σῶμα, ὥς now Λριστοτέλης, ἐξ ἐπιπέδων γεννᾷ 30 

ὃ Πλάτων: πρὸς τούτους οὖν, φησί, ῥητέον, ὅτι, χἂν a τις τοῦτο 

αὐτὸν βούλεσϑαι λέγειν, GAR οὖν καὶ οὕτως ἐξ ἐπιπέδων αὐτῷ γεννᾶται τὸ 

βάϑος. οὐ γὰρ ἀβαϑὴς ἢ ex τῶν τριγώνων γινομένη πυραμίς: πυραμὶς 

γὰρ ἐπίπεδος οὐκ ἔστιν οὐδὲ τῶν ἄλλων οὐδὲν τῶν συστοίχων τῇ πυρα- 2% 
‘> σ a\ ~ 9 ~ 3 Q~ ‘ aq ~ \ >] ~ ΠῚ 

80 μίδι. ἕπεται δὲ τῷ ἐχ τῶν ἀβαϑῶν τὸ βάϑος Ἰξυγῦνει χαὶ Ex τῶν ἀπλα- 

τῶν τὸ πλάτος ποιεῖν χαὶ ex τῶν ἀδιαστάτων τὸ μῆχος το: τῷ, pe 

αηδὲ εὐλόγως αὐτοὺς λέγειν γένεσιν εἴδους γίνεσϑαι. ὡς γὰρ οὐχ ἔστι 
ἡένεσις ὕλης, οὕτως οὐδὲ εἴδους xa αὗτό, GAN ἔστιν ἢ γένεσις τοῦ 80 

1 τῆς om. ὁ 40 c¢ ἐστιν ἡ] ἔστι ¢ ὃ ἢ (pro Outre 6 ἔστιν om. A: 
ἔστι ὁ 7 τοῦτο] mut. in τοῦτον 10“: τοῦτον F λέγει] Phys. A 9. 211326 8 τῷ] 

corr. ex τὸ EK? 9 ὕλη (alt.) AD: ἡ ὕλη Ec 10 χαὶ εἴπερ om. E 11 τοσονδί] 

τοσόνδε A 14 ἀλλήλων Ab: ἀλλήλων ἐν τοῖς μεριχοῖς DE et e corr. F 15 χἂν 

“al ὁ 10 ἐνδέχεταί A: ἐνδέχηταί DEF 11 χαὶ om. D ἵππον) corr. ex 

elnmov A 18 συστάντων A 20 οὐ ta] αὐτὰ A 22 αὐτὸ Alb: αὐτῶν A? DEc 

6 AFb: om. DE ἐστιν ὁ et E, sed ν eras. 25 yevouevoy c 24 γενόμενον] γεννώ- 

μενον Τὰς 25 ὃ ἀριστοτέλης DE 26 ὁ [Πλάτων] πλάτος A τούτους 

E?Fb: τούτοις ADE 27 αὐτῷ] seq. ras. 1 litt. E: αὐτῶν D 28 ἀβαϑὺς KE, 

sed corr. γενομένη ὁ πυραμὶς DEF: om. Ab 29 οὐδὲν E?F: om. 

ADEb 31 τῷ] 6 ἘΠ: ᾧ E? 33 οὐδ᾽ ὁ 
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, , ‘ ~ > \ 4 ’ \ 

συναμφοτέρου, χαὶ τοῦτο ἔστι τὸ γινόμενον χαὶ φϑειρόμενον, γίνομενον μὲν δῆϑυ 
~ ~ vs ~ , ~ ~ , : τῇ παρουσίᾳ τοῦ εἴδους, φϑειρόμενον δὲ τῇ ἀπουσία". ταῦτα tod ᾿Αλεξαν- 

Oo \ - 

ὅρου λέγοντος, Ott μὲν οὐχ ἐξ ἀβαϑῶν τὸ βάϑος γεννῶσιν οὐδὲ μαϑηματ ιχὰ 
> ~ 5 Vv 

αὐτῶν ἐστι τὰ ἐπίπεδα, εἴρηται πολλάχις: ἐχρῆν μέντοι ἐννοεῖν, ὅτι χαὶ 35 
a “» 5» ΄ v ~ ΄ ~ 

5 ἡμεῖς ἐξ ὕλης ual εἴδους ἀσωμάτων ὄντων xat ἀποίων σῶμα χαὶ ἡμεῖς 
’ὔ Ἁ v , σ \ ’ τ o 

πεποιωμένον ποιοῦμεν, εἰ μὴ ἄρα λέγοι τις, ὅπερ χαὶ πρότερον εἶπον, ὅτι 
“ον x ra > ΄ 4 , c >\ φ \ \ τὰ μὲν ἐπίπεδα ὡς μέρη ae: ἢ δὲ ὕλη χαὶ τὸ εἶδος ὡς 

τοιχεῖα. πῶς δὲ λέγει γένεσιν εἴδους wh εἶναι: εἰ μὲν ὡς μὴ διὰ γενέ- 40 
3 \ 

! σεως ἀλλὰ ἀχρόνως εἰς τὸ εἶναι eect χαὶ - \ 5 
{ TOUTO μὲν αἂμ΄ OLO0GE i 

10 ται πλὴν οἱ τὸ εἶδος ex τῶν ἐπιπέδων λέγοντες γενέσϑαι οὕτω ἔλεον, 
5 

ὡς ἐχ τοῦ μὴ εἶναι εἰς τὸ εἶναι παραγόμενον; εἴτε ἐν χρόνῳ εἴτε ἀχρόνως 45 

τοῦτο συμβαίνοι, εἴπερ ἄρα τινὲς ἦσαν οἱ οὕτω λέγοντες. | 

p- ϑ00119 Πρὸς δὲ τούτοις καὶ εἰ ὃ χρόνος ἕως τοῦ οἷον στιγμὴ 3594 

Μ 4 \ \ SEEN > ΄ 7 
15 Κατὰ τὴν αὐτὴν ἐπιχείρησιν εἰς ἄλλο ἀτοπώτερον ἀπάγει τὸν ddyov. 

ἐπειδὴ γάρ, φησί, τὸ νῦν, οὐ τὸ πλατυχόν, ἀλλὰ τὸ ἄτομον, οἷον Εν 5 
Vv 

Y τ 
- > > [4 \ \ \ 

ἡραμμῆς ἐστιν’ ἀναλογίαν yap ἔχει πρὸς ἄλληλα, ὡς στιγμὴ πρὸς γραμ- 

μήν, οὕτω τὸ νῦν πρὸς τὸν χρόνον" τις λέγῃ χαὶ τὸν χρόνον ὁμοίως 

ἔχειν τοῖς σώμασιν, ὥστε συγχεῖσϑαι ἐχ τῶν νῦν ὡς ἐχεῖνα ἐχ τῶν 
~ 

20 στιγυῶν διὰ μέσων τῶν γραυμῶν χαὶ τῶν ἐπιπέδων. 7 ὁμοίως ἔχειν tH 
ΠῚ ‘ re | μοι ΓΔ] —_ ς 

aA ἢ αυμαῖς ἐχ τῶν στιγυῶν συγχειμέναις ἄναιρο ἂν χαὶ ὃ γρύνος πο re it ? Lt 

Oo. M- 

οἴτο 
σ 2 \ bl ’ 

περ ἐστὶν ἀτοπώτατον a διαλυϑεὶς εἰς τὰ νῦν ἣ ἐνδέ ae ἀναιρεῖσϑαι. 

ποτε μὴ εἶναι ὙΠΟ εἰ γὰρ τὸ ποτὲ χρόνος, ταὐτὸν εἰπεῖν, ὅτι ἔστι 
χρόνος, ὅτε μὴ ἔσται χρόνος. ἐπειδὴ δέ, ἐξ ὧν ἕχαστον σύγχειται, εἰς 15 

Vv ~ ~ ia \ 5 \ 

25 ταῦτα χαὶ διαλύεσθαι δοχεῖ, χώραν ἔσχεν ὃ τὴν εἰς τὰ νῦν ἀνάλυσιν τοῦ 

ου χρόνου ἐπάγων τοῖς éx τῶν νῦν αὐτὸν συγχεῖσϑαι «λέγουσι, δῆλον 62, ὅτι 

οἱ ἐξ ἐπιπέδων 

- 
5 

> 
iS — cx γύλων χαὶ φυσιχῶν τὰ σώματα λέγοντες συγχεῖσϑαι ot 

τὴν γραμμὴν ἐχ στιγμῶν ἀναγχασϑήσονται λέγειν οὔτε τὸν χρόνον ἐχ 20 

τῶν νῦν. 

1 ἐστιν c μὲν] corr. ex δὲ E? ὃ χαὶ ἡμεῖς om. Fe 6 ἄρα] ἔτι Ac 

8 στοιχεῖον Fe 9 παραγινομένην c 10 γενέσϑαι A: γίνεσϑαι DE: γεννᾶσϑαι 
Fe: generari Ὁ ἔλεγεν A 11 παραγόμενον A: ἘΠ ge DEF: provenien- 

tem b 12 ἄρα] ἔτι A οὕτως ς 18 ἕως τοῦ] ὁμοίως ἔχει ἕως Ὁ 

14 ἐστίν ς ‘16 οὐ A: οὐχὶ DE 'πλατυκόν E?: πλατινόν AF: πλατωνιχόν 

DE: latitudinale Ὁ 18 ἐάν A: st b: xdv DE: ef E? λέγοι CE 19 νῦν-- 

χαὶ τῶν (20) om. E 22 εἰς τὰ νῦν 7 ἐνδέχοιτο Ab: ἣ ἐνδέχοιτο εἰς τὰ νῦν DE 

23 ὅτι] τῷ ὅτι c ἔστι] ἔσται 24 ὅτε] ὅτι D ἔσται] ἔστι c ἐπεὶ c 

| 26 αὐτὸν] e corr. ἘΠ λέγουσιν Ἐς 
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p. 200214 Τὸ δὲ αὐτὸ Sue ate χαὶ τοῖς ἐξ ἀριϑμῶν συντι- 259 
ϑεῖσιν ἕως τοῦ οὔτε βάρος ἔγειν. ρ Χ' 

-" 

“Ὅπερ συμβαίνει, φησί, τοῖς ἐξ ἐπιπέδων τὰ σώματα συνιστῶσι χα 
Υ, 

ἐξ ἀβαρῶν τὰ βάρος ἔχοντα ~ > 
OAWS τοις 

σι 

2) \ lA f οὐ τὰ σώματα συντιϑέμεναι 

ἢ δυὰς rene ποιεῖ 
΄ , νὰ 

eee kadaee εστι 

Ὁ 

Ω 

~ 3 aX 

σωμα OL0Ee 

~ s 4 Ἂ 

τοὺ OLMPLOUEVOD , TO OF 

x 4 33 ? NX ΄ >] κι 5 ~ 5 c ~ 

GUVEYES 3x OL PLO συξνοὺ" αλλ οὐδὲ βάρος εστὶν EY τοις ἀριθμοῖς. OTL 

~ 
U 10 TO 

wees 
c éé ἀρ μῶν λέγουσ 

5 x In , 

λον. εἴπερ οἱ aprdpot ἐχ μονάδων εἰσί. 
Ἁ > v ε ~ 5 C ~ ΄ 

οὗτοι TA OVTA ὡς τῶν αἀριϑ μῶν ποντα τὰ Ξ 

Ν Ψ ΄ ~ 5 ~ 

ληφότων χαὶ ὡς πᾶαντῶν τῶν SY τῷ 

΄ ΠΥ ΄ 4 

χεχοσυημένων. διότι “AL πατέρα 
ὙΠ} , 

15 ἐξύμνουν χαὶ 
als 

ἀριϑυῶν τὸν χόσυον ποιοῦσι χαὶ τὰ φυσιχὰ πράγματα. 
ποιοῦσιν, οὐχ ὅτι ἀδιαίρετοι 

χόσ uw 

υαχάρων χαὶ 

" me 

τ᾿ 

. τοῦτο sec ae χαὶ τοῖς ie 

γὰρ μονάδες 
\ 

ἘΠ, οὐδὲ γὰρ 
΄ i) Meg 5.» v ὙΝ 

τριάς" ἀλλ ὅτι ἐξ ἄλλου εἴδους 80 
~ 5 ἘῸΣ hand 3X 

σῶμα ἐχ τοῦ συνεχοῦς, οὐδὲν δὲ 
σ οι 

οξ 

\ Vv 5 ~ 

τὰ ὄντα ἀχολουϑεῖ τὸ Ex μονάδων λέγειν, πρόδη- 
ΡΟΝ 

oe δέ, ὅτι ἐξ ἀριϑμῶν ἔλεγον 

εἴδη ἀρχοειδῶς ἐν αὑτοῖς προει- 35 

εἰδῶν τοῖς ἀριϑμοῖς δια- t 
Cen) ~ 2) \ > C \ 

ανδρῶν᾽ τὸν ἀριϑυὸν 

4 > ~ ν΄ Ά 

ἀριϑμῷ δέ τε πάντ᾽ ἐπέοιχεν 
Vs 

ελεγον. 

p. 300220 Ὅτι δὲ ἀναγχαῖον ὑπάρχειν χίνησιν 
\ 

40 

τοῖς ἁπλοῖς σώ- 
- , > v 

μασιν ἕως τοῦ παρὰ φύσιν δὲ ἔχει πολλὰς ἔχαστον. 

\ 

20 Δείξας τὸ πρ 

βάρος συντεϑηναι τὸ βάρος ἔγον. δείξας σης τεύηναι τὸ ἢ ρος eyo 5 ie 

~ 58) A 4 

ὥτον ἀξίωμα τὸ eyo 
a bey ΄ > 

ν, ὅτι ἀδύνατον ἐχ μὴ ἐχόντων 45 

δὲ xat, ὅτι ἣ | στιγμὴ βάρος 259> 
oe 
ι 

Vv g A ~ a NN > ‘ > 

οὐχ ἔχει, διὰ τοῦ τὸ μὲν βάρος διαιρετὸν εἶναι, τὴν OE στιγμὴν ἀδιαίρετον, 
\ Q.\ \ v> \ ΣΡ 

χαὶ προσὺὑεὶς χαὶ ἄλλα πρὸς τὸν εξ 
na , ~ 

δεύτερον τῶν 
ΞΟ \ ῇ A 

αἰσῦητα σώματα Ἢ τῷ σι 

> δεῖξαι, ὅτι avayxy χίνησιν ὑπάρχειν τὸ 

1 δὲ AF: 6° DEc 1. 2 συντιϑεῖσι Ec: om. 

Dine ane DEb: ἀριϑμοῦ Ac ποιοῦσιν ὁ 6 συντιϑέμεναι AE*b: συντιϑέμενα DEe 

8 τῆς ποσότητός F: ποσότης ὁ οὐδὲν δὲ DE: οὐδὲ Ab 9. συνεχῶς E: corr. ἘΠ" 

ἜΗΝ ἘΠῚ corr: 2 10 déyousty ς 11 éx Ab: zat éx DE εἰσίν ¢ 

ἔλεγον] seq. ras. 5 litt. αὶ 12 αὑτοῖς] αὐτοῖς A: ἑαυτοῖς DEF c 12. 18 προειλη- 

φότων A: προσειληφότων DEF: 

E: 6° οὗ Ὁ 
16 ἔοιχεν D 18 ὅτε A 

comprehendentibu 

δὲ AF: 

τοῖς--- τοῦ (19)] ἕως Ὁ 18. 19 σώμασι Ec 198 ¢ 20 πρῶτον om. ὁ 21 τὸ 

Ab: tt CDE ἔχον] -ο- e corr. E χαί om. E ἡ CDE: om. Ac 

22 τοῦ τὸ] τοῦτο Ac 23 

om. DE ὑποτιϑέντων DE 
3. \ 

αὗτα A 

ἀρχῆς λόγον ἐπιχειρ 

πάντα 7 ἔνια βάρος ἔχει. 

sb 14 διότι A: 

πατέρα] xtA. v. Lobeck Aglaoph. I 718 χαὶ 

δ᾽ DEc 

προσϑεὶς Ab: 

ἀποδείχνυσιν ὁ 

5) ἤματα νῦν τὸ 
4 A ἰς Q/ 5 bat ais σ \ 

προληφϑέντων 7 ὑποτεϑέντων ἀποδείχνυσι TO hes ὅτι τὰ 

δείχνυσι δὲ αὐτὸ διὰ τοῦ ὅ 

ἴς ἁπλοῖς σώμασι χατὰ φύσιν χαὶ 

D 2 cod om. Ὁ 3 φησίν E 

ἀνδρῶν om. ὁ 

χίνησιν AF: χαὶ κίνησιν DE 

προσϑεὶς δὲ DE 
25 βάρος] -ος 6 corr. E 

διὸ seq. ras. 2 litt. 

24 ἢ Ab: zat Ε: 
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ὅτι αὕτη κατὰ τὰς χατὰ φύσιν ῥοπὰς ἐπιτελεῖται, τουτέστι βαρύτητας χαὶ 309ν 

χουφότητας" εἰ δὲ τοῦτο, οὐκ ἐξ ἐπιπέδων ἢ τῶν σωμάτων γένεσις, εἴπερ 
τὰ μὲν σώματα βαρέα ἣ χοῦφα ἐστι, τὰ δὲ ἐπίπεδα οὔτε βάρος ἔχει οὔτε 10 

χουφότητα" οὔτε γὰρ αἱ γραμμαὶ οὔτε τὰ σημεῖα. ὅτι OF Exdot τῶν 
I i Q ΄ a ΄ ΄ ς ΄ a 7 ‘ > ~ 

ἁπλῶν σωμάτων χίνησις ὑπάρχει χατὰ φύσιν, δείχνυσι λαβὼν ex τῆς 
, 

σι " 

> ’ 

ἐναργχείας τὸ χινεῖσϑαι τὰ ἁπλᾶ σώματα: φαίνεται γὰρ χινούμενα. ἀλλ " 
‘ 

i μὲν χατὰ φύσιν αὐτὰ χινούμενα ἐλάμβανε. τὸ ζητούμενον ἐλάμβανεν ἐξ 15 
’ , » , © 

τοίμου: τά τε γὰρ ἄνω χαὶ τὰ χάτω χινούμενα εἰ χατὰ φύσιν ὑπετέϑη τ 

χινούμενα, χατὰ χουφότητα ἂν χαὶ βαρύτητα χινούμενα ἐλαμβάνετο, ὅπε 
» δ / μου ~ σ ~ > ΄ . 

10 προὔχειτο δειχνύναι" διὸ τὸ χινεῖσϑαι ὅλως ex τῆς ἐναργείας λαβὼν παρὰ 
/ , 3 \ \ 4 ~ is , 5 \ \ \ 7. \ \ φύσιν αὐτὰ καὶ Bia χινεῖσϑαι ὑπέϑετο. εἰ γὰρ μὴ χατὰ φύσιν, ἵνα μὴ τὸ 20 

ζητούμενον προλάβῃ, ἀνάγχη Ge τὸ χινούμενον ἢ χατὰ φύσιν 7 παρὰ φύσιν 
ἐσ ς δ“ [τὰς \ ΄ Pa) ~ > \ 7/9 > ~ ~ 

χινεῖσϑαι, δῆλον, ὅτι παρὰ φύσιν ἂν χινοῖτο. ἀλλὰ δέδειχται ἐν τῇ Φυσιχῇ 
, ΄ σ ~ 

ἀχροάσει, ὅτι οὐχ οἷόν te παρὰ φύσιν τι χινηϑῆναι, ὃ μὴ φύσει χαὶ κατὰ 

15 φύσιν χινητόν ἐστιν: ὃ γὰρ τὴν ἀρχὴν μὴ πέφυχεν ὅλως χινεῖσθϑαι, add’ % 

φυχε χινεῖσϑαι ἁπλοῦν ὃν ἁπλῆν χί- Ἃ X > Ἁ ΄ / a >\ 

αν τὴν ἀρχὴν χινηϑείη ποτε, ὁ OF π 
>> σ ΄ ΄ ¢ σ \ ~ n/ ΄ 

γησιν, δῆλον. ὅτι χαί Tov πέφυχε φέρεσθαι" ὥστε χαὶ τῷ βία χινουμένῳ Os 

᾿ Ὁ 

Qa - 

ἐστὶ xivycts χατὰ φύσιν" ὑστέρα γὰρ ἢ παρὰ φύσιν χίνησις τῆς κατὰ φύσιν" 
“ 

Tv t ναι αὐτῶν χαὶ 30 [0] εἰ ἄρα χινεῖται τὰ ἁπλᾶ σώματα παρὰ φύσιν, ἀνάγχη 

20 χατὰ φύσιν χίνησιν. ἀλλὰ χἂν τὸ παρὰ φύσιν χινούμενον πάντως χαὶ χατὰ 
ς 

φύσιν χινεῖται, οὐχ ἤδη, ὅσαι. αἱ παρὰ φύσιν εἰσὶ χινήσεις, τοσαύτας ἀνάγχη 
αὖ \ Ἀ >I 

τὰς χατὰ φύσιν εἶναι: ἐν πᾶσι ydp μοναχῶς μὲν τὸ χατορϑοῦν, τὸ ὃ > S 
~ 

παρεχβαίνειν tod ὀρθοῦ χαὶ ἁμαρτάνειν πολλαχῶς: ἁμαρτία δέ τις χαὶ 8 

παρέχβασις τοῦ χατὰ φύσιν ἣ παρὰ φύσιν χίνησις. 
25 ᾿Απορεῖ δὲ χαὶ ἐνταῦϑα χαλῶς ὁ ᾿Αλέξανδρος, πῶς ἐν τῷ πρώτῳ 

ύσιν ἐναντίον εἶναι τῷ χατὰ φύσιν ᾿ ~ ΄ 2 Ἁ 

τῆσδε τῆς πραγματείας εἰπὼν τὸ, παρὰ © 
ᾳ πον > , > “- Ἂ , 

χαὶ ἕν ἑνὶ ἐναντίον ἐνταῦῦα παρὰ φὺσ ιν δὲ ἔχει πολλὰς ἕχαστον 
> \ , > ~ . ~ \ > ΄ τ ΄ as 

εἶπε, χαὶ λύει xavtadda πολλαχῶς τὴν ἀπορίαν, προσφυξστερον Ge, ott 40 
~ ~~ ᾿΄ v , 

παρὰ φύσιν πλείους ἐπὶ τῶν ἁπλῶν λέγοιντο ἂν χινήσεις, εἴ τις λαμβάνοι 
x , a ~ >) \ \ a 3 > la 5 QO~ ~ ‘ 

30 wh μόνον, ἣν χινεῖται, ἀλλὰ χαὶ ἣν οὐχ οἷόν τέ ἐστι χινηῦϑῆναι. τῷ γὰρ 

χάτωϑεν ἄνω χινουμένῳ παρὰ φύσιν μὲν ἢ ἄνωϑεν χάτω. ἣν χαὶ χινεῖται 

1 αὕτη Db: e corr. E: αὐτὸ A: om. C χατὰ τὰς] τὰς corr. ex ταῖς Ὁ: supra- 

scr. E? ἐπιτελεῖται] mut. in ἀποτελεῖται E? 2 οὐκ] postea add. A: suprascr. ἘΦ 

3 ἐστιν e 4 ἕχαστον DE: corr. E? 6 ἐνεργείας E: corr. ἘΞ ἀλλ A: ἀλλὰ 

DE 9 χατὰ χουφότητα --- κινούμενα om. Ac 10 διὸ Ab: διὸ καὶ DE χεῖσϑαι 

E, sed corr. ἐνεργείας E: corr. E* th ef) A 13 xtveito E, sed corr. 

Φυσιχῇ] IV 8 14 τι κχινηϑῆναι Ab: κινηϑῆναί τι CDE 16 ἁπλοῦν ὃν E*: ἀπ᾽ 

ουνὸν E: az seq. lac. Ὁ 11 ποὺ] ποι Ἂ τῷ] τὸ DE: corr. E* χινουμένῳ 

Ab: χινουμένῳ (corr. ex κινούμενον E?: κινούμενον D) καὶ παντὶ ἄρα τῷ κινουμένῳ DEF 

19 ἄρα] ἔτι A 21 χινεῖται AE: χινῆται DFe ἤδη] ἤ- e corr. E: ἤδει A αἱ] 

χαὶ Εὶ 22 τὰς] χαὶ τὰς Fb 25 ἀπορεῖ--- p. 882,9] om. F πρώτῳ] 26989 

27 δὲ DEb: om. A 28 εἶπεν c et E, sed corr. ἀπορίαν] -f- e corr. E 

29 λεγεῖεν ὁ λαμβάνει E 30 τῷ] τὸ A 91 χινουμένῳ — κάτω 

om. A μὲν ἡ ac: μὲν DE: quidem cietur Ὁ χάτω DEb: ἐπὶ τὸ χάτω ac ἣν] 

corr. ex ἦν E? χαὶ κινεῖται Ab: κεκίνηται DE 
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1, χαὶ ἢ χύχλῳ δὲ παρὰ φύσιν ἂν λέγοιτο αὐτῷ, ἣν οὐδὲ χινεῖται ὅλως. 259» 

6& 6 ᾿Αριστοτέλης χινεῖσϑαι λαβὼν ἀπὸ τῆς | ἐναργείας παρὰ φύσιν 2608 
ὑπέϑετο τὰς χινήσεις, οὐ χρή, οἶμαι, παρὰ φύσιν ἐχείνας λαμβάνειν, ἃς οὐ 
πέφυχε χινεῖσϑαι, ἀλλὰ ἃς πέφυχεν. ἣ δὲ βῶλος οὐ μόνον ἄνω χινεῖται 

5 παρὰ φύσιν, ἀλλὰ χαὶ λοξὰς χινήσεις ῥιπτουμένη χινεῖται οὐχέτι ἁπλᾶς 5 

οὔσας χαὶ χύχλῳ περιαγομένας, χἂν μὴ περὶ τὸ τοῦ παντὸς μέσον. ὥστε 
ἢ μὲν παρὰ φύσιν ἁπλῇ uta τέ ἐστι χαὶ ἐναντία τῇ χατὰ φύσιν, δύναται 

\ \ ΄ ~ ws \ δι ΄ ~ c Vv ~ 0 Fe > 

ETH ἁπλᾶ βιαζόμενα χαὶ μὴ ἁπλᾶς, ὡς εἴρηται, χινεῖσϑαι χινήσεις. Olde 

& χαὶ ταύτην τὴν λύσιν τῆς ἀπορίας ὃ ᾿Αλέξανδρος. 10 

10 p. 300227. τι δὲ xat éx τῆς ἠρεμίας ἕως tod εἰς τοῦτον τὸν 
τόπον φορᾶ. 

~ , >. - Δείξας ἀπὸ τῆς παρὰ φύσιν χινήσεως, ὅτι ἀνάγχη χατὰ φύσιν εἶναι 15 

χίνησιν ἑχάστου τῶν ἁπλῶν σωμάτων, τὸ αὐτὸ χαὶ ἀπὸ τῆς ἠρεμίας 
δείχνυσιν. ὑποϑέμενος vp πάλιν ὡς ἐναργὲς τὸ εἶναί τι ἠρεμοῦν, ὥσπερ 

15 τὴν γῆν ἐπὶ τοῦ μέσου, ἐρωτᾷ, πότερον χατὰ τ ἠρεμεῖ ἐνταῦϑα 7 
παρὰ φύσιν. χαὶ γάρ, εἰ μὲν χατὰ φύσιν, oy, ὅτι χαὶ ἣ φορὰ 7 ἐνταῦϑα 20 

2 

χατὰ φύσιν αὐτῷ: ἐν ᾧ age ἠρεμεῖ τι χατὰ φύσιν, εἰς τοῦτο χαὶ φέρεται 

χατὰ φύσιν: ἢ δὲ ἐπὶ τὸ μέσον φορὰ χατὰ βαρύτητα γίνεται, ὥστε ἐστὶν 
Ἁ > ia \ ΄ \ 5 ἡ τ τς τ ἀρχὴν ἀπὸ βαρύτητος ἢ Sa noe = Ode et 

20 δὲ τὸ ΠΝ ἐπὶ τοῦ τν τ. as NRPS Retna υὲν ἦν εἰπεῖν. ὅτι 2 

ποι εκ Ὁ χατὰ ον ὥστε πάλιν ἐστὶν ἢ χατὰ φύσιν χίνησις τὴν 
> > 4 

ἀρχὴν ἀπὸ Da 0 ἔχουσα. ὃ δὲ μαχροτέραν xat ἀχριβεστέραν tows 
Nae > ὶς Ζ Le 2 AAS ΄ RB 2 ON ἀπόδειξιν ENS: ἀπὸ τοῦ βιαζομένου JODY, τὸ γὰρ Bia ἠρεμοῦν ἐπὶ 30 

τῷ σι τοῦ μέσου ὑπό τινος πάντως βιαζόμενον χαὶ χωλυόμενον ἠρεμεῖ. χαὶ τὸ 
> ~ oN , δ ΄ 33.4) 5 Ay 5 ~ 

χωλῦον ἤτοι ἠρεμοῦν αὐτὸ χωλύει 7 χινούμενον: ἀλλ εἰ μὲν ἠρεμοῦν. 
> BD ΄ ~ » 

τὸν αὐτὸν χυχλήσομεν λόγον: ἢ γὰρ χατὰ φύσιν ἠρεμεῖ χαί, ἔνϑα 
ΟΞ wae NER ΕΑ τς ΤΕ, τῶ σιν "ἢ ah ih \ Blas. ete 35 ἠρεμεῖ, εἰς τοῦτο χαὶ φέρεται χατὰ φύσιν 7 παρὰ φύσιν χαὶ βίᾳ" ef δὲ 8 

τοῦτο, περὶ τοῦ βιαζομένου χαὶ χωλύοντος πάλιν ἔστι τὰ αὐτὰ ἐρωτᾶν. εἰ 

80 δὲ τὸ χωλῦον φέρεσϑαι μὴ ἠρεμοῦν ἀλλὰ χινούμενον χωλύει, ὥσπερ ᾿ἔμ- 

1 αὐτῷ corr. ex αὐτό E? Φὄδὄδ᾽ὲ οἶμαι DE: εἶναι Abe 4 πέφυχεν ὁ ἀλλ DE 

πέφυχε E 5 ῥιπτομένη ¢ 6 χαὶ DEb: om. Ae περιαγομένας Ab: 

περιαγομένη DE μέσον DE: om. A: xévtpov be 7 ἐστιν ¢ τῇ] τοῦ A 

8, 9 οἷδε δὲ DEb: ef δὲ A: εἶδε c 10 ἕως τοῦ] δῆλον ἕως ἡ Ὁ: ἕως τοῦ ἡ F 

11 φορᾶς A 12 ὅτι] ὅτι οὐχ Ac 13 ἀπὸ] ἐπὶ DE: corr. E? 15 ἠρεμεῖν 
in? aS. ἘΠ: ΟΟΓΓ be 15. 16 ἢ παρὰ] χατὰ E: corr. E? 16 χαὶ --- ὅτι] in 

ras. ΕΠ 20 ἠρεμοῦν] ἠρεμεῖν A ὅτι] ὅτι χαὶ Ὁ 22 φέρεται] καὶ φέρεται Fe 

23 ἀπὸ CDE: ἀπὸ τῆς Ac ὁ --- ἀκριβεστέραν] bis E: corr. E? nat] μὲν χαὶ 

DE? 20 ἠρεμεῖ] -et e corr. E 26 ἤτοι] ἤτοι τὸ ἘΠ: corr. EH? ἀλλὰ DE 
21 χυχλήσομεν D: corr. ex χυχλήσωμεν A: χυχλήσωμεν E: χυχλόσομεν F ἔνϑα] 

inter v et ὃ ras. 3 litt. E 29 ἔστι ta αὐτὰ Ab: τὰ αὐτὰ ἔστιν CDE 
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πεδοχλῆς φησι τὴν γῆν ὑπὸ τῆς δίνης. χωλυομέ se ἠρεμεῖν, ἐρωτητέον" εἰ 2600 

uy ἐ ἐχωλύξτο ὑπὸ τῆς δίνης ἣ 17}; ποῦ ἂν ἐ ἐφε SPST; ἀνάγχη 1 Ἰὰρ ἢ ἢ εἰς 40 

wv 

ἄπειρον ον ἢ στῆναί που φερομένην: ἀλλ᾽ εἰς Peat εὐήεσδαι 
' ἀδύνατον, εἴπερ τὴν ἄπειρον ἀδύνατον διελϑεῖν- οὐδὲν γὰρ γίνεται ὅλως, ὃ 
; 5 ἀδύνατόν ἐστι γενέσϑαι. ἐπειδὴ γὰρ ἀδύνατον τὴν διάμετρον σύμμετρον 
: τῇ πλευρᾷ γενέσϑαι, τὴν ἀρχὴν οὐδὲ γίνεται: πανταχοῦ γὰρ ἐχεῖνο γίνεται 45 

; χατὰ φύσιν, ὃ χαὶ γενέσϑαι δυνατόν, ἀδύνατον δὲ τὴν ἄπειρον διελϑεῖν, 
σ 9 λ ~ ΄ 

ὥστε οὐδὲ χινεῖταί τι ταύτην. ἀνάγχη | οὖν, εἰ χινοῖτο μηδενὸς χωλύον- 900» 

τος, πεπερασμένην ἘΠῊΝ γε χαὶ στῆναι ποὺ τὸ ado wx Bia ἀλλὰ 
ἣν >) 

10 χατὰ φύσιν. ef δὲ ἔστιν pepe χατὰ φύσιν, χαὶ χίνησις ἔστιν χατὰ φύσιν 
ἣ εἰς τοῦτον τὸν τόπον φορά" ἐν ᾧ γάρ τι χατὰ φύσιν ἠρεμεῖ, ἐπ᾽ ἐχεῖνο ὅ 

ἍΝ, - \ ΄ τ \ 2 » μὰ \ ΄- >) > ΄ > \ χαὶ χινεῖται χατὰ φύσιν. ὃ δὲ ᾿Αλέξανδρος τὸ ποῦ ἂν ἐφέρετο ἐπὶ τοῦ 

χωλύοντος τὴν γῆν φέρεσϑαι ἀχούων χαὶ odx ἐπὶ τῆς γῆς “δόξει, φησί, 

wy δείχνυσϑαι τὸ προχείμενον᾽᾿. 

15 p.30008 Διὸ χαὶ Λευκίππῳ χαὶ Δημοχρίτῳ ἕως τοῦ ταύτην GE 6 10 

χόσμος ἔχει τὴν διάστασιν. 

᾿» σ Vv | “4 ᾽,ὔ ~ y \ / ~ 

Astéas, ὅτι ἔστι χατὰ φύσιν χίνησις τοῖς σώμασι χαὶ προτέρα γε τῆς 
\ ΄ bab! \ σ > ‘ Vv 2 (ted 3Q7 ‘ \ ἐν παρὰ φύσιν: οὐδὲ γὰρ αὕτη ἂν ἣν μὴ οὔσης exetvys: εὐϑύνει τοὺς τὴν 15 

ἄταχτον χαὶ παρὰ φύσιν χίνησιν πρὸ τῆς χατὰ φύσιν εἶναι λέγοντας. διττὴ 
90 ὃὲ ἦν αὕτη 7 δόξα: of μὲν γὰρ περὶ Λεύχιππον χαὶ Δημόχριτον ἔλεγον 

ἀεὶ χινεῖσϑαι τὰ πρῶτα χατ᾽ αὐτοὺς σώματα, τουτέστι τὰς ἀτόμους, ἐν τῷ 

ἀπείρῳ χενῷ Bia, ὃ ὃὲ προ πρὶν γενέσϑα! τὸν κόσμον ἀτάχτως χινεῖ- 20 

σϑαι τὰ στοιχεῖα pe λέγει οὖν πρὸς υὲν τὴν προτέραν δόξαν: εἰ ἄλλη 
΄ \ 

Ou 
΄ > ἄλλης τῶν At ae χαὶ παρὰ φύσιν χινεῖται ἀεί, τίς ἣ χατὰ φύσιν π᾿ 

5" ΄ c ΄ he , = 

ὑτῶν χίνησις; ἀνάγεη γὰρ τὴν χατὰ φύσιν ἑχάστου προὐπάρχειν, ἡ παρυφ- τῷ qo 2 

ἔστηχεν ἢ παρὰ φύσιν, διὸ χαὶ παρὰ φύσιν λέγεται: ef οὖν On’ ἀλλήλων 2% 

βίᾳ χινοῦνται, δεῖ τὴν πρώτην κινοῦσαν μὴ βίᾳ χινουμένην χινεῖν ἀλλὰ 

χατὰ φύσιν ἣ bo’ ἑαυτῆς χινουμένην ἣ ὑπὸ ἀχινήτου αἰτίου, ἵνα μὴ ἐπ᾽ 

ἄπειρον ἴωμεν: τὸ γὰρ βία χινούμενον ὥσει τινὶ χαὶ μοχλεία χινούμενον 

80 ὑπὸ χινουμένου χινεῖται: εἰ οὖν χαὶ τοῦτο ἐπ᾽ ἄπειρον ἰέναι, χαὶ οὕτως 30 
3>\ οὐδὲν χινηϑήσεται: ὥστε ἀνάγχη προὐπάρχειν τῆς παρὰ φύσιν χινήσεως 

1 φησιν De χωλυωμένην E, sed corr. 2 ποῦ] ποῖ ο ἢ Ab: ἀεὶ DE 

eis] bis Ὁ ὃ ἀλλ᾽ Ab: ἀλλ᾽ ἀεὶ DE 4 ὅλως om. ὁ 5 γενέσϑαι A: γίνεσθαι 

DE 7 δυνατόν DEF: ἐδύνατο A: potest Ὁ 10 xat κίνησις ἔστιν] καὶ ἡ χίνησις 

ἔστιν Abe: ἔστι χαὶ κίνησις DEF φύσιν (tert.) om. A 11 τόπον] corr. ex τρό- 

mov E? éxetvoy DE 12 ποῦ] ποῖ ς ἂν ἐφέρετο] corr. ex ἀνέφερε τὸ E? 

18 δοχεῖ ὁ 15 τοῦ om. D δὲ AF: 6° DEe 10 διάστασιν AF: διάταξιν 

DEe 17 ἐστὶν ς κίνησις] ἣ χίνησις ο προτέρα be: πρώτη ACDEF 

ye] te A: om. ὃ τῆς] xat A 18 αὕτη] αὐτὴ corr. ex αὐτῇ A 20 Λεύχιππον 

zat} mg. E} 23 φησίν De 25 ἑκάστου] e corr. A 26 διὸ --- φύσιν om. A 

29 doer scripsi: pulsione Ὁ: ὡσεὶ ADEc χαὶ] suprascr. K?: om. ¢ 30 ἰέναι 

AD: εἶναι E: ἴωμεν F: εἶσι E*K*be 

z 
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Χ \ 7 \ 2 ao 4 \ f \ Jy <7 X af THY χατὰ φύσιν, χαὶ τίς αὕτη. λεγέτωσαν, χαὶ μέντοι μὴ ἀεὶ εἶναι Thy 260> 
Tape. φύσιν, εἴπερ προὐπάρχειν αὐτῆς ἀνάγχη τὴν χατὰ φύσιν. ὃ O& ᾽Αρι- 

i 

. 5 

στοτέλης τὸ ἀδύνατον τῆς τῶν ἀτόμων χινήσεως ἐνεδείξατο xual διὰ τοῦ 

D ἀπείρῳ χινεῖσϑα! τὰ πρῶτα σώματα. εἰ γὰρ πᾶσα ἐν τῷ χενῷ χαὶ τι 
΄ Q/ Fr 

5 φορά ποϑέν ποι, ἐξ 
la ~ 5} lA ~ li ~ πω wv ™ 

ὥρισται, οὐχ dv τι ἐν τῷ ἀπείρῳ χινοῖτο. ἔτι δὲ πᾶσα φορὰ ἣ ἄνω ἣ 

ἊΝ ~ ὡρισμένου εἰς ὡρισμένον, ἐν δὲ τῷ ἀπείρῳ οὐδὲν 35 

> ~ ΄ 
pw οὐδὲν ἄνω ἣ χάτω, ὡς ἐν τῷ τετάρτῳ τῆς Φυ- τς 

΄ 3 ἮΝ 

χάτω, ἐν OF τῷ ἀπε 
> 

ὃ σιχῆῇς ἀχροάσεως δέδειχται. 

Ταῦτα πρὸς τοὺς περὶ Δημόχριτον εἰπὼν μέτεισι λοιπὸν ἐπὶ τὴν τοῦ 
10 Τιμαίου δόξαν. χαὶ λέγει χαὶ ἐπὶ ταύτης, ὅτι, εἰ πρὶν γενέσϑαι τὸν 40 

χόσμον ἀτάχτως τὰ στοιχεῖα ἐχινεῖτο, ἀνάγχη ἡ βίαιον χαὶ παρὰ 

φύσιν εἶναι τὴν χίνησιν ἣ κατὰ φύσιν" χαὶ δῆλον μέν, ὅτι, εἰ ἄτακτος 

ἦν, παρὰ φύσιν ἦν, ἀλλὰ τοῦ τελείου τῆς διαιρέσεως ἕνεχεν χαὶ τὴν χατὰ 

φύσιν παρέλαβε χαὶ ἅμα, ἵνα χαὶ τὰ τῇ κατὰ φύσιν διαϑέσει ἑπόμενα δη- 45 

15 λώσῃ. λέγει οὖν, ὅτι, εἰ μὲν παρὰ φύσιν χαὶ βίαιος | ἢ χίνησις, τὰ 9011 

αὐτὰ ἀχολουϑήσει, ἅπερ χαὶ πρότερον: ἀνάγχη γὰρ πάλιν προὐύπάρχειν τὴν 
χατὰ φύσιν, ἢ παρυφέστηχεν ἣ παρὰ φύσιν, xal τίς αὕτη, λεγέτωσαν. χαὶ 
εἰ ὑπ᾽ ἀλλήλων 7 ὑπ᾽ ἄλλου χινεῖται βίᾳ, ἀνάγχη τὴν πρώτην χινοῦσαν κατὰ ὅ 

φύσιν χινουμένην χινεῖν, ἵνα μὴ ἐπ᾽ ἄπειρον ἴωμεν βίαιον πρὸ βιαίου τι- 
20 ϑέντες χαὶ ἀναιρεϑείη πᾶσα χίνησις, εἴπερ ἀνάγχη χινήσεως οὔσης τὴν 

δὲ χατὰ φύσιν λέγοι τις εἶναι 

5 

χατὰ φύσιν εἶναι πρὸ τῆς παρὰ φύσιν. εἰ 

τὴν πρὸ τοῦ χόσμου χίνησιν, ἀνάγκη χόσμον εἶναι χαὶ πρὸ τοῦ χόσμου, ἄν 10 
΄ € ~ > ΄ , \ a ae ~ , 

τις βούληται ϑεωρεῖν ἐπιστήσας, τίνα πρὸς ἄλληλα τάξιν τοῖς σώ- 

μασιν ἢ χατὰ φύσιν χίνησις παρέχεται: τό τε γὰρ πρῶτον χινοῦν αὐτὸ 

25 χινούμενον χατὰ φύσιν οὕτως ἀναγχη χινεῖν, ἵνα Uy ἀεὶ ἄλλο ὑπ᾽ ἄλλου βία 
¢ Jk 5.3} ν᾽ τη ΄ 

χινούμενον ὑποτιθέμενοι ἐπ᾿ ἄπειρον ἴωμεν τὴν χατὰ φύσιν προὐπάρχουσαν 15 
9X > 

ζητοῦντες. ἔστι δὲ ὃ οὐρανὸς τὸ πρῶτον χατὰ φύσιν χινούμενον ἢ by” 

ἑαυτοῦ, ἂν ἡ γεγραμμένον ἀνάγχη χινεῖν ἑαυτὸ χινούμενον χατὰ 
φύσιν, εἰ δέ, ὡς ὃ ᾿Αλέξανδρος ἀξιοῖ, χωρὶς τοῦ ει γέγραπται “αὐτὸ χι- 

80 νούμενον χατὰ φύσιν᾽᾽, ὑπὸ τοῦ ἀχινήτου δηλονότι αἰτίου χινούμενον. οὕτω 
δὲ ὃ ᾿Αλέξανδρος γράφει χαίτοι πολλῶν βιβλίων τὸ εἰ ἐχόντων δείσας, 20 

οἶμαι, uy xat χατὰ ᾿Αριστοτέλην τὸ πρῶτον χινοῦν τὰς φυσιχὰς χινήσεις 

1 χαὶ τίς ---χατὰ φύσιν (2) om. ὁ νὴ] καὶ A ὃ τοῦ] τοῦ τὸ A: τὴν E: τὸ E? 

ὃ ὁρισμένον A οὐδὲν --- ἀπείρῳ (6) om. A 6 ἐν τῷ ἀπείρῳ om. e 7 ἐν (pr.)— 

χάτω AF: om. DEb τετάρτῳ) δευτέρῳ c 7. 8 Φυσιχῆς] Δ 8. 21528 9 πρὸς 

DEb: om. AF 13 τελείου) τέλους A: perfectioris Ὁ 14 παρέλαβεν Ee: v 

eras. E τῇ om. DE χατὰ] suprascr. E? φύσιν] seq. ras. 2 litt. E 

14. 15 δηλώσει E: corr. E? 16 ἅπερ Ab: χαϑάπερ DE 18 ef] corr. ex ἡ A 

21 λέγοι A: comp. ambig. DF: λέγει E 23. 24 σώμασι DE 24 ἡ AE?: om. 

DE τε OM. ὁ 25 φύσιν --- χινούμενον (26) bis E: corr. E? 27 6 om. B 

ἢ] zat F: om. C 28 ἑαυτὸ] ἑαυτῷ ἘΠ: corr. E? 29 εἰ AD: ¢ EF: ic 

30 αἰτίου) in ras. E?: ἔτι οὐ Ὁ 3) εἰ ADs,.6 seq. ras. li litt Bee Fb: igre 
> 302 xat DE: om. AF: e0 quod Ὁ XAT C *AptototéAyy] comp. A: τοῦ 

ἀριστοτέλους E 
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τὸ αὐτοχίνητον εὑρεϑῇ" “οὐδὲ γὰρ ἦν, φησί, πρὸ τοῦ τὸν χύσμον γενέσϑαι 301: 
χατὰ [ἰλάτωνα τὸ αὐτοχίνητον, τουτέστιν 7; ἢ ψυχή: ἢ χαχεῖνο, φησίν, αὐτο- 
χίνητον, εἴ γε μὴ ὑπ᾽ ἄλλου ἐχινεῖτο, οὐ πάντως δέ, εἰ αὐτοχίνητον, ψυχή" 30 

χαὶ γὰρ χαὶ τὰ κατὰ φύσιν χινούμενα αὐτοχίνητά πως τῷ τὴν ἀρχὴν τῆς 
> Vv ω 2) > ~ > ‘ ¢ > ‘ ~ 

χινήσεως ἔχειν ἐν ἑαυτοῖς. χρὴ δὲ ἐπιστῆσαι, ὅτι διττὴ ἢ ἀρχὴ τῆς χι- on 

νήσεως, ἢ μὲν χατὰ τὸ χινεῖν, ἢ δὲ χατὰ τὸ χινεῖσϑαι, μᾶλλον δὲ τριττή᾽ 
ἔστι γὰρ χαὶ ἢ χατὰ τὸ χινεῖν ἅμα χαὶ χινεῖσϑαι: χαὶ ὅτι 7 μὲν χατὰ τὸ 80 

χινεῖν μόνως ἀρχὴ ἐν τῷ πρώτως χινοῦντι τῷ ἀχινήτῳ ἐστὶν αἰτίῳ, ἢ ὃὲ 

χατὰ τὸ χινεῖν ἅμα χαὶ χινεῖσϑαι ἐν τῷ χυρίως αὐτοχινήτῳ, ἐν ᾧ ταὐτόν 

10 ἐστι τῷ ὑποχειμένῳ τό τε χινοῦν χαὶ τὸ χινούμενον, 7 δὲ χατὰ τὸ χινεῖσϑαι 
~ Ye > Newer ~ ~ > ¢ ΄ ee RN ZAM fa tea NA Be 

τὴς χινήησεως any 7 EY τοῖς φυσιχοῖὶς ξστιν Ἢ Overs’ At, {40 πρῶ τη XL- 35 

- ey ὑπὸ ψυχῆς ἑαυτῇ τὰ σώματα συγχινεῖ. εἰ οὖν τὸ πρῶτον χινοῦν 
\ ~ ~ ae) τὶ 

χατὰ φύσιν χινεῖ, δῆλον, ὅτι χαὶ τὰ χινούμενα ὑπ᾽ αὐτοῦ χατὰ φύσιν χι- 
\ \ 4 pl ea \ 3 7 Ἃ , ΄ 

γεῖται, χινούμενα δὲ χατα φύσιν επὶ τοὺς οΟἰχείιοὺς Gy GEPOWEVA TOTOUS 

15 ἠρεμοίη, οὕτω ὃξ χόσμον dy ποιοίη τὴν νῦν eae τῶν σωμάτων τάξιν, 40 

5 ταν τ 
ἷ τὸ ἄνω ἀπὸ τοῦ μέσου: ταύτην γὰρ ὃ χόσμος ἔχει χαὶ νῦν 

- a > ~ 

πρὸς ἄλληλα τῶν σωμάτων διάστασιν: ὥστε ἦν χόσμος πρὸ τοῦ χόσμον 

\ X\ Vv >) \ / 5 ~ \ ai 

ξιπερ τὰ μὲν ANOS SYOVTA STl τὸ ane ee SXEt Hoe Leu, TH OF 

\ 

t 

ee 

γενέσϑαι. εἰ οὖν μήτε βίᾳ μήτε χατὰ φύσιν, δῆλον, ὅτι οὐχ ἂν εἴη πρὸ 45 
80 τοῦ χόσμου χίνησις. 

Ὁ 68 ᾿Αλέξανδρος καὶ τοῦτο προστίϑησιν, 

ἐξ αὑτῶν ἀτάκτως ἐχινεῖτο τὰ eat eh ἔπειτα ἀρξάμενα and τινος χρόνου 
ἕν " 

ἡ G 

"Ἢ © Rs τὶ τεῖρον χρόνον 2010 

ΒᾺ] 

ὡς ὑπό τινος χινεῖται εἰς ἄπειρον, ἐχ τον ἄν ἢ χίνησις χατὰ φύσιν 
εἴη τοῖς σώμασιν, ἣν ἐξ αὑτῶν κινοῦνται. τὰ γὰρ χατὰ τὴν ἐν αὑτοῖς ἀρ- ὃ 

\ \ ~ ο΄ Ol 
25 χὴν τῆς χινήσεως xwobusva χατὰ φύσιν xtveitat’ ἢ δὲ χατὰ φύσιν χίνησις 

τάξε! χαὶ χύσμῳ μᾶλλον ἁρμόζει. 
ΝᾺ a ¢ >| Ze μυ σ \ v ~ 4 

Kat τοῦτο 48 προστίϑησιν 6 Λλέξανδρος, ὅτι τὸ ἄτοπον τοῦτο τὸ 
© , ~ ΄, - ~ > 

εἶναι χόσμον πρὸ τοῦ γενέσϑαι οὐ μόνον τοῖς ἐν τῷ Τιμαίῳ ῥηϑεῖσιν ἀχο- 
~ N 

περὶ Λεύχιππον χαὶ ὙΑΎΤ τὰς ἀτόμους ἐν τὸ ‘ 

ἮΝ 5 ae ΞΔ. ~ = ~ ,ὔ έῃ ~~ 7 od Ἁ 5 ΄ \ ~ \ 

80 ἀπείρῳ τῷ xevw Bia φέρεσϑαι λέγουσιν: εἰ γὰρ ἀνάγχη πρὸ τοῦ παρὰ 
΄ PS 5 \ \ ΄ ΄ ὯΝ Μ > , ΄ > vy ” 

φύσιν εἰνα! TO XATA φύσιν. TOUTOD OF OYTOS AVA\XY) χοσμον εἰναι. Sly ἂν 

ΣΝ ΔΕ ΉΣΣΑ Τὰς SNS ee τ τος ΠΣ ΡΣ ΜΔ τὶ : πρὸ τοῦ γενέσϑαι. μήποτε δὲ οὐχ ἀχολουϑεῖ τοῦτο λέγειν τοῖς περὶ Δημό- 

1 αὐτοχίνητον AE*b: χινητὸν DE ὃ εἴ] ὅ be ὑπὸ DE ἐχινεῖτο] -t- 6 

corr. ΕἸ] εἰ] om. ¢ ψυχή] ἡ ψυχή E: ὡς ἡ ψυχή ο 4 τὰ DEb: om. AF 

τῷ] τὸ A 7 ἔστιν c yap AE*b: δὲ DE ἡ (pr.) A: om. DE: quidam Ὁ 

χαὶ ὅτι A: κατά τι DEF υὲν] μὲν οὖν F 8 ἀχινήτῳ DE: αὐτοχινήτῳ AFe ἡ] 

corr. ex εἰ E? 9 καὶ] zai τὸ Ὁ 10 ἢ] corr. ex εἰ KE? 12 ὑπὸ] ἐστὶν ὑπὸ DE: 

corr. ἘΠ ἑαυτῇ om. D 14 post φύσιν del. χινεῖται E! ἂν φερόμενα ΕΚ: 

ἀναφερόμενα ADE: φερόμενα F: delata Ὁ 15 ποιοίη] ποιῇ A: ποιοῖ DEc 

ΤῊΝ corr. ex tH E': ta Ὁ 16 ἠρεμοίη] -of- e corr. E! 11 τὸ] ta ¢ 

18 διάταξιν 22 αὑτῶν E?: αὐτῶν ADE: ἑαυτῶν ec 23 ὑπό τινος] del. F: ἀπό 

τινος E: del. E? χίνησις Ab: φύσις DE 24 σώμασι E: corr. ΕΞ αὑτῶν E?: 

αὐτῶν ADE: ἑαυτῶν Fe αὑτοῖς E*K?: αὐτοῖς ADE 30 χενῷ] corr. ex χαινῷ E? 

31 τὸ] corr. ex τῷ E? 32 οὐχ ἐσ οὐκ ἀληϑῆ E: οὐχ ἕπεται E? 
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~ \ χριτον" ἐχεῖνοι γὰρ ἀεὶ Bia χινεῖσϑαι ἔλεγον χαὶ χόσμου ὄντος, GAN οὐ πρὸ 3201» 
τῆς χοσμοποιίας μόνον, ὡς ὃ Τίμαιος ἔγραψεν. 

p. 300025 "Ett 6& τοσοῦτον ἐπανέροιτο ἄν τις ἕως τοῦ πολλαὶ μὲν 
χόρσαι ἀναύχενες ἐβλάστησαν. 30 

3 Ta men v v 2 ΄ ~ » PA \ and f 4 

5 Καὶ ἄλλο ἄτοπον ἐπάγει τοῖς ataxtov χίνησιν πρὸ τοῦ χόσμου λέ- 

ἴουσιν. ὃ διὰ βραχυλογίαν ἀσαφέστερον δοχεῖ. ἐρωτᾷ δέ, πότερον οὐχ 

οἷά τε ἦν τότε οὕτω χινεῖσϑαι ἀτάχτως, ὥστε ual μίγνυσϑαι τοιαύτας μίξεις 

ἔνια, ἐξ ὧν συνίσταται τὰ χατὰ φύσιν συνιστάμενα σώματα, οἷον 9 

ὀστᾶ χαὶ σάρχες χαὶ ὅλως τὰ τῶν ζῴων μέρη χαὶ τῶν φυτῶν χαὶ αὐτὰ 
10 τὰ ζῷα χαὶ τὰ φυτά, χαϑάπερ μπεδοχλῆς γίνεσϑαί φησιν ἐπὶ 

τῆς Φιλότητος λέγων" 
“ \ ΄ ς , 

ἡ πολλαὶ μὲν χόρσαι ἀναύχενες ἐβλάστησαν. 

τοῦτο 6& ἐρωτήσας χαὶ τὸ ἀντιχείμενον μέρος τῆς ἐρωτήσεως χαὶ τὰ ἐπό- 80 

μενα ἄτοπα ἡυῖν χαταλέλοιπε συλλογίζεσθαι. ἔστι δὲ τὸ μὲν ἀντιχείμενον 
15 τὸ οὕτω μίγνυσθαί ποτε αὐτά, ὥστε χαὶ συστῆναι ἂν ἐξ αὐτῶν τὰ φυσιχὰ 

σώματα: τὰ O& ἑπόμενα ἄτοπα" εἰ μὲν γὰρ οὐχ οἷόν τε ἣν ἀτάχτως χι- 3 
ἢ \ ο - ε ΄ ΄ > ΄ \ > ΄ νούμενα χαὶ οὕτω χινεῖσϑαι, ὡς μίγνυσϑαί ποτε ἀλλήλοις τὰς εἰρημένας 

υἱξεις, οὐ πάντῃ ἀτάχτως ἐχινεῖτο: τὸ γὰρ ἄταχτον ἀόριστόν ἐστιν, ὥστε 
Χ QO~ Ἃ ‘ δ ~ σ Σ x fel  “ 2! ξ΄ 3 >\ 

χαὶ μιχϑῆναι ἂν χαὶ μὴ μιχϑῆναι: ὥστε οὐκ ἦν ἁπλῶς ἀταξία. εἰ δὲ 
90 ἐδύνατο χαὶ τότε μιγνύμενα ταῦτα ποιεῖν πῦρ χαὶ γὴν χαὶ ὕδωρ χαὶ ἀέρα 40 

χαὶ τὰ ἐχ τούτων ζῷα χαὶ φυτά, διότι οἱ γίνεσϑαι τὸν χόσμον λέγοντες 
2 a ΚΟ > ~ \ κ- 5 3 ¢ , ΡΝ ΄ > yy Ὁ ~ ΄ 
ἐν τῇ γενέσει αὐτοῦ τὰ ζῷα οὐχ ἐχ ζῴων δηλονότι ἀλλ ἐχ τῶν σωμάτων 

συγχρινομένων ποιοῦσι, χαὶ τότε ἂν χύσμος Fy. διὰ τί γὰρ δυναμένων 

χαὶ οὕτω μίγνυσϑαι τῶν σωμάτων τότε μὲν οὐχ ἣν χόσμος, 

τῷ σι 

ν 
ἈΠ Ce ἴα Ὁ f \ ~ \ ΦΧ Q Ἢ -3 ~ 

χαὶ ὃ ὅλος τοῦ λόγου σχοπὸς τοιοῦτος. τὸ ὃὲ καϑάπερ ᾿ὡμπεδοχλῆς 

yivectat φησιν ἐπὶ τῆς | Φιλότητος ὃ μὲν ᾿Αλέξανδρος ὡς μίξεως 2025 

παράδειγμα ἀχούει, ἐξ ἧς συνίσταται τὰ χατὰ φύσιν σώυατα, χαὶ συναίρε- 

σϑαι δοχεῖ τῷ λόγῳ αὐτοῦ τὸ ἐπὶ τῆς Φιλότητος τοῦτο λέγεσθαι μίξεως 
3 ie YW σ΄ ~ Th / 2 4 ~ a\ Ἃ Vv Led αἰτίας οὔσης ὥσπερ τοῦ Netxous διαχρίσεως. πῶς ὃξ ἄν εἴη μίξεως ση- 5 

= \ fey 10, 7 , γ \ > eG \ ~ ON > ἐᾷ f 

30 pavtixoy ἣ ᾿ ἀναύχενος χόρση χαὶ τἄλλα τὰ ὁπὸ τοῦ Humedoxdgous λεγόμενα 

ἐν τούτοις 

1 det AE*b: 7 DE χόσμου) χόσμον A: τοῦ χόσμου ὁ ἀλλ᾽ οὐ AE?: ἄλλου DEF: 

sed b 2 ws om. b Τίμαιος] Plat. Tim. 30a, Tim. Loer. 94 ¢ 3 ἐπανέροιτ᾽ 

DEc τοῦ om. D 3. 4 πολλαὶ μὲν χόρσαι om. Ὁ 4 dvabyeves] ἂν αὐχέν A 

7 οἷά τε] οἷά ye A: οἷόν τ᾽ c 10 γίγνεσθαί E 11 λέγων] ν. 244 12 ἢ] 

ἢ μὲν] μὲν γὰρ Ὁ ἂν αὐχένες Α 13. 14 ἑπόμενα Ab: 

om. CDE 17 οὕτως E 18. 19 ἐστιν ὥστε χαὶ AFb: om. DE 19 ἂν-- 

υνιχϑηναι AFb: mg. E?: om. D ἂν χαὶ] 7 E 20 ταῦτα Ab: πάντα DEF 

21 γίγνεσθαι DE 23 ποιοῦσιν ς 24 ἔστι DE 25 6 ὅλος] tota Ὁ: ὅλως 

A: ὅλος F: ὁ μὲν ὅλος DEK?e ὁ σχοπὸς F 20. γίγνεσθαί E φησὶ γίγνε- 
’ 

ovat ο 28 τὸ] τῷ A Aéyeodar] seq. ras. 5 litt. E 30 ἡ] τὸ ὁ ἀναὺ F: 

ἀναύχενες ὁ χόρσαι ὁ τὰ ἄλλα DE 31 τούτοις] v. 248 sq. 
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) 3 ξωπλαάζοντ ψίονες εὔνιδες at 20 ,9ἃ γυμνοὶ δ᾽ ἐμπλάζοντο βραχίονες εὔνιδες ὥμων, 202 

ὄμματα τ᾽ ol ἐπλανᾶτο πενητεύοντα μετώπων 
\ \ v o 5) ἔ COIs. we 

wal πολλὰ ἄλλα, ἅπερ οὐχ ἔστι μίξεως παραδείγματα, ἐξ ἧς 

συνίσταται; μήποτε οὖν εἰπὼν ὃ ᾿Αριστοτέλης πότερον οὐχ οἷά τε ἣν 
5 χινούμενα ἀτάχτως χαὶ μίγνυσϑαι τοιαύτας μίξεις ἔνια, ἐξ ὧν 

συνίσταται τὰ KATA φύσιν συνιστάμενα σώματα ἐπήγαγε χαϑάπερ 
Ἐμπεδοχλῆς γίνεσθαί φησιν, τουτέστι χινούμενα ἀτάχτως μίγνυσ 

τὸ γὰρ πλανᾶσϑαι χαὶ τὸ πλάζεσϑαι ἄταχτον χίνησιν δηλοῖ. χαὶ πῶς 

ταῦτα, φαίη ἄν τις, ἐπὶ τῆς Φιλότητος γίνεσϑαι λέγει ὃ ᾿Αριστοτέλης, 

10 δι᾿ ἣν πάντα ἕν γίνεσϑαι ὃ ᾿Εμπεδοχλῆς φησιν 
ἐν τῇ δὴ τάδε πᾶντα συνέρχεται ἕν μόνον εἶναι: 

΄ - ~ 7 ~ ee iat 

μήποτε οὖν οὐχ ἐν τῇ ἐπιχρατείᾳ τῆς Φιλίας ταῦτα λέγει γενέσϑαι ὁ “Hp- 20 

πεδοχλῆς, ὡς ἐνόμισεν ᾿Αλέξανδρος, ἀλλὰ τότε, ὅτε οὔπω τὸ Νεῖχος 
πᾶν ἐξέστηχεν ἐπ᾿ ἔσχατα τέρματα χύχλου, 

15 ἀλλὰ τὰ μέν τ᾽ ἐνέμιμνε μελέων, τὰ δέ τ᾽ ἐξεβεβήχει" 
᾿Ὁ oat 5 , ἐς 

ὅσσον δ᾽ atéy ὑπεχπροῦξοι (φ φησὶ τὸ Νεῖχος), τόσον αἰὲν ἐπῃει 2% 

an ιύφρων ἐν} ὃ ἀμευφέος ἀἄυβροτος δρυή. 
ἐν- ταύτῃ οὖν τῇ χαταστάσει Oates ἔτι τὰ γυῖα ἀπὸ τῆς tod Net- 

χοὺς διαχρίσεως ὄντα ἐπλανᾶτο τῆς πρὸς ἄλληλα μίξεως pleat 
2 ΣΝ 2 πεὶ 4 2 Ly ἣν 20 αὐτὰρ ἐπεὶ (φησί) χατὰ μεῖζον ἐμίσγετο δαίμονι δαίμων, 3 

<4 pmo 
ὅτε τοῦ Netxous ἐπεχράτει λοιπὸν ἢ Φιλότης, 

ταῦτα τε συμπίπτεσχον, ὅπῃ συνέχυρσεν ἕχαστα, 
up 

wy \ ~ »» ΄ 

ἄλλα τε πρὸς τοῖς πολλὰ διηνεχῇ ἐξεγένοντο. 
) pee \ ~ tL ν᾿ Δ τὰ 9 ΄ 5 ΑΙ or 

ἐπὶ τῆς Φιλότητος οὖν ὃ ᾿Εμπεδοχλῆς ἐχεῖνα εἶπεν, ody ὡς ἐπιχρατούσης 35 
"2 Vv ~ BI ) Vv wv \ 

25 ἤδη τῆς Φιλότητος, GAN ὡς μελλούσης ἐπιχρατεῖν, ἔτι δὲ τὰ ἀμιχτα χαὶ 

ΓἜ ονόγυια δηλούσης. GAN εἰ μὲν οὕτως ἔλεγεν ὁ Τίμαιος ὡς πρὸ τῆς τοῦ 

χόσμου γενέσεως τῷ ὄντι οὔσης ἀτάχτου τῶν στοιχείων χινήσεως, χαλῶς 

ἂν ὄντως χαὶ φυσιχῶς 6 ᾿Αριστοτέλης πρὸς τὸν Τιμαίου λόγον ὑπήντησεν " 40 
εἰ 6& τοῦτο παραστῆσαι βουλόμενος, ὅτι πᾶσα τάξις χαὶ διαχόσμησις ἀπὸ 

80 τῆς δημιουργιχῆς ἀγαθότης os ἐφήχει τῇ ὕλῃ; αὐτὴν χαϑ'᾽ αὑτὴν ἀπογυμνώ- 
~ > ~ \ ~ , a ’ \ ΡΩΝ ~ 

Gas τῷ λόγῳ μετὰ μόνης τῆς ἐπιτηδειότητος τῆς πρὸς τὰ εἰδη πλημμελῶς 

1 ὃ δὲ E μπλάζοντο A: ἐπλάζοντο De: ἐπλάξοντο E εὐνήιδες E 2 ot Peyron, 

ola D: οἷα ἊΝ ἘΣ πλανᾶτο Karst.) 3 ἔστι] ἔξεστι DE 4 συνίστανται DE 

οἷόν τ᾽ Cc 6 συνίστανται DE 7 φησὶ γίγνεσϑαι c yevéottar DE φησί DE 

μίγνυσθαι Ab: μὴ μίγνυσϑαι DE 8 εὔτακτον E: corr. E? 9 λέγει] om. A 10 ἕν 

γίνεσϑαι] ἐγγίνεσϑαι DE: corr. ἘΠ: γίνεσϑαι F φησιν] v. 173; οἵ. supra p. 529,5 
11 τῇ δὴ] τηδὶ A ταὺξ om. D: ta F 12 γενέσϑαι A: γίνεσθαι De: ytyve- 

σϑαι E: fiert Ὁ 13 ὁ ἀλέξανδρος DE τότε ὅτε] τοῦτο F: τότε A 14 Em- 

pedocl. v. 178; ef. supra p. 529,10 15 τὰ δέ τ᾿ Simplic. in Phys.: τάδ᾽ A: ta 6° DE 

16 ὅσον A τόσον] F p. 236 b: τόσσον ADEF 18 μονομελῆ c post ἔτι del. 

a D 19 dogpeva A 20 φησί v. 254 δαίμονι om. A 21 τοῦ] τῷ Ὁ 

2 Empedoel. vy. 255 sq. 23 διηνεχὲς ὁ 25 ἀλλὰ DE 26 πρὸ] seq. ras. 1 litt. E 

᾿ ὄντως] οὕτως c 30 ἐφήχει] corr. ex ἐφείχη E? ὕλῃ] τλῃ in ras. E?: 

ὑπ Ὁ αὐτῇ DE: corr. E? 30. 31 ἀπογυμνούσης A 
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αὐτὴν χαὶ ἀτάχτως χινουμέ aul ὑπέδειξε, χαὶ τὰ τοῦ Τιμαίου νοερᾶς ἐστι 2628 
ϑεωρίας γεννήματα, χαὶ 6 ᾿Αριστοτέλης πρὸς τὸ φαινόμενον τοῦ ῥηϑέντος 

ἀλλ᾽ οὐ πρὸς τὸ | ἀληϑὲς ἱχανῶς ἠγωνίσατο. ὥσπερ ὃὲ ἐν Τιμαίῳ πρὸ 203υ 
τῆς χοσμοποιίας ὃ [ἰλάτων τὴν ὕλην αὐτὴν za αὑτὴν πλημμελῶς χαὶ 

5 ἀτάχτως euobperay ὑπέδειξεν, οὕτως ἐν τῷ [lodrtrxwd τος τῷ λόγῳ 

τοῦ χύσμου τὴν δημιουργιχὴν πρόνοιαν ὑπὸ τῆς εἱμαρμένης ἀναστρεφόμενον 5 
Θὰ s 

αὐτὸν παραδείχνυσιν. 

p. 300031. Τοῖς δὲ ἄπειρα ἐν ἀπείρῳ τὰ χινούμενα ποιοῦσιν ἕως 
τοῦ ἀλλὰ τὰ συγγενῆ μόνον. 

10 Ταῦτα πρὸς τοὺς περὶ Δημόχριτον ἐπάγει: οὗτοι γάρ εἰσιν οἱ ἄπειρα 10 
/ Le 

al 
το 
o- ay ad [Ὁ] Cc ad (2) ς a) Ψ τὰ χινούμενα ἐν ἀπείρῳ τῷ χενᾧῷ ποιοῦντες. λέγει οὖν 

‘ 

\ ὅτι τὸ χινοῦν Ftor ἕν ἐστιν ἢ net OT i ἄπειρα" ἕν ὃδὲ λέγει τὸ 

χινοῦν οὐ τῷ ἀριϑμῷ ἀλλὰ χατὰ τὸ εἶδος, οἷον βαρύτητα ἣ χουφότητα. 

χαὶ εἰ μὲν ἕν ἐστι τὸ χινοῦν. ΛΠ) υἵαν φέρεσϑαι φοράν, ὥστε 15 

15 οὐχ ἄταχτος ἢ χίνησις αὐτῶν ἀεὶ χατὰ ταύτην χινουμένων, εἰ δὲ ἄπειρα 

UAT εἴδος τὰ χινοῦντα, χαὶ τὰς φορὰς αὐτῶν ἀναγχαῖον ἀπείρους εἶναι xaT 
- x > >) 5» “2 > 5 4 wv ΄ ~ Y4 

εἶδος. "ἢ τοῦτο εἰπὼν οὐχέτι ἄτοπον ἐπήνεγχεν ἄλλο ὡς εἰς τοῦτο ἄτοπον 

ἀπαγαγὼν τὸν λόγον τὸ τὰς φορὰς ἀπ τος εἶναι. τῶν γὰρ ἁπλῶν χινή- 20 

σεων τὰ εἴδη πεπερασμένα ἐστίν: ἢ γὰρ χύχλῳ 7 ἄνω ἢ χάτω" αἱ δὲ 

20 ἄλλαι μιχταὶ ἐχ τούτων. ἔτι δέ, φησὶν ᾿Αλέξανδρος, εἰ ἄπειρα τὰ χινοῦντα, 

ἄπειρα ὃὲ χαὶ τὰ χινούμενα, διττὰ ἄπειρα συμβήσεται, τοῦτο ὃξ ἄτοπον. 
BD 5 \ Vv ~ Xn) Ἃ γ \ id “ > κι / 

Y εἰ TA ἄπειρα “VOL, OVO ὧν ξιὴ TA χινουμξνα. ὅλως. et Oc πεπερασμξενα 25 
+ 2 “ 

τὰ χινοῦντα, χαὶ af φοραὶ πεπερασμέναι, αἱ δὲ πεπερασμέναι χατ᾽ εἶδος 
ld ~ \ 

στε τάξις ἔσται τῶν χινήσεων χαὶ οὐχ ἀταξία 

25 οὐδὲ γὰρ τῷ πλείονας εἶναι τὰς φορὰς ual μὴ φέρεσϑαι εἰς ταὐτὸν πάντα 
| i ‘ | i 

Pa ΄ 291 \ > \ ΄ ~ Β 
ἢ ἀταξία συμβαίνει: οὐδὲ γὰρ εἰς ταὐτὸ φέρεται τὰ βαρέα χαὶ τὰ χοῦφα, 30 

΄ \ ys ~ , 

ἀλλὰ τὰ συγγενῆ μόνον" τὰ γὰρ βαρέα ἐπὶ τὸ μέσον χαὶ τὰ χοῦφα ἐπὶ τὸ 
5 Ἂ Ἁ c | ~ c / 

πέριξ. ἔλαϑε δὲ ὃ ᾿Αριστοτέλης xat Ἐπ δὴ τὰ χινοῦντα ὑποϑέ ( μενος 
> \ / ated v Vv { ΝΑ \ \ διὰ τοῦ ef yap πεπερασμέναι, τάξις τις ἔσται, ἔλαϑε δὲ τὰς φορὰς 

80 πεπερασμένας ἀντὶ τῶν χινούντων λαβών. τοῦτο ὃὲ ἐποίησε, καὶ ὅτι τῶν 3 

φορῶν πεπερασμένων οὐσῶν χατ᾽ εἶδος χαὶ τὰ χινοῦντα πεπερασμένα ἔσται 
yar εἶδος, ual μάλιστα ὅτι πρὸς τὸ τάξιν εἶναι τῶν φορῶν προσεχῶς 

1 ὑπέδειξεν c 3 Τιμαίῳ] 30a 5 [Πολιτικῷ} 272 9 ὑποστήσας ὁ 

6 εἱμαρμένης] ἡμαρτημένης ἀνάγκης DE: εἱμαρμένης ἀνάγκης ἘΦ 7 ἀποδείχνυσιν ὁ 

(δ Τὴν ὦ τὰ EF: om. A τὰ -- τοῦ (9)] ἕως Ὁ 11 τούτοις E 12 ἐστιν] ἐστι 
ἢ πλείω χαὶ ὁ πεπερασμένον ἢ ἄπειρον Cc 14 ἐστιν ὁ φϑοράν Α 

15 ταύτην CDE: ταῦτα A: ταὐτὰ be 16 xav εἶδος Ab: εἴη DE 16. 17 χατ᾽ 

eldos ἀπείρους elvat DE 17 tovto AE: tovto to De 18 τὸ τὰς A: τὸ τινὰς D: 

τινὰς EK γὰρ] δὲ DE 20 ὁ ἀλέξανδρος DE εἰ] εἰ δὲ DE 22 χινεῖ Fe 

δὲ] δὲ τὰ Ac 23 φοραὶ] seq. ras. 2 litt. E 26 φέρεσϑαι D et in ras. KE} 

29 post δὲ add. xat HE? 30 ἐποίησεν E: corr. ἘΠ 



SIMPLICII IN L. DE CAELO III 2 [Arist. p. 300031. 

΄ 

προσεδεῖτο peer Oy. ὁ δὲ ᾿Αλέξανδρος τὴν τῶν mer 
> 

= ὕϑεσιν παραλιπεῖν αὐτόν φησι, διότι τὸ τῷ ἑνὶ ἑπόμενον 
υένοις ἀχολουϑεῖ. 

a ” 3 “" 

p.301a4 “Ett τὸ ἀτάχτως οὐδέν ἐστιν ἕτερον 7 
Vv 

0 
“ ~ 
SWS TOU σι 

801 44. 11] 589 

τερᾶσωξ νων ὑπό- Bhd 
: A 

ALL τοῖς πεπερασ- 40 

» \ 

ὑδὲν γὰρ ὡς ἔτυχε γίνεται τῶν χατὰ φύσιν. 45 

Καὶ τοῦτο τοῖς περὶ Δημόχριτον ἐπάγει μᾶλλον" οὗτοι | γὰρ ἄπειρα 2638 
, , 

ἔγουσι τὰ χινούμενα. TpohkauBaver δέ, ὅτι τὸ ἀτάχτως 

ἐστίν, εἴπερ 7 τάξις τὸ χατὰ φύσιν, ὅπερ ἼΩΝ φύσιν 
2) ’ὕ ~ ov 4 

ς ἐχείνη τῶν πραγμάτων, οἵαν ἔχει τὰ 

10 πλείω χρόνον" χαὶ γὰρ τῷ ἀνθρώπῳ χατὰ φύσιν ἐστίν 

χαὶ τὸν πλείω χρόνον ὑπάρχει. τούτων οὖν τεϑέντων ἃ 

νατον τὸ ἄπειρον ἐν ἀπείρῳ χρόνῳ ἄταχτον ἔχειν 
\ 

ἄπειρον χαὶ ἐν ἀπείρῳ χρό ρόνῳ χινούμενον χατὰ φύ [9] 
΄ 

φύσιν χινούμενον ἀδύνατον ἄταχτον χίνησιν χινεῖσϑαι, διότ 

15 παρὰ φύσιν ταὐτόν ἐστι: τὸ ἄρα ἄπειρον χαὶ ἐν ἀπείρῳ 

ἀδύνατον ἄταχτον χίνησιν χινεῖσϑαι. συμβαίνει οὖν αὖτ 

πρὸς τὴν ἀλήϑειαν χαὶ πρὸς τὴν ἑαυτῶν βούλησιν τὸ 

ιν χιν 

\ Ἁ la 

τὸ παρα OVUGLY Ἢ 
ae - \ σ΄ 

ξιπε, χαὶι ξΞτερὴν 

τόπον χαὶ αδύ- 

χίνησιν" τὸ γὰρ 
Ξς =o at ‘ 

ETAL, TO OF “ATE 

τι TO Gtaxtov τῷ 10 

χρόνῳ χινούμενον 

οἷς τοὐναντίον χαὶ 

τ 
i) X rd 
YY μὲν atactay 

>. \ ᾿ς ν ς , ~ ΄ 

εἶναι KATA φύσιν εἴπερ τὸ πλείω χρόνον ὑπάρχον τοῖς πλείστοις καὶ 
io: ~ ~ \ ~ ΄“» ᾿ 

πρῶτον τοῦτο χατὰ φύσιν ἐστί, τὴν δὲ τάξιν χαὶ τὸν χόσμον παρὰ φύσιν, 
ax «Ὁ » ΞΘ ᾽’΄ = a ’ 5 ? 5 , 

20 εἴπερ τὸν ἄπειρον χρόνον ἀτάχτως χινούμενα ἐπ᾽ ὀλίγον 
, 

πλεχύμενα τάττεται χαὶ χοσμεῖται. χαΐίτοι, φησίν, οὐδὲ 

νεται τῶν χατὰ φύσιν, οἱ δὲ τὴν χατὰ φύσιν χίνησιν 
\ \ \ = οὐ Fay Cae v aa \ » 3 \ / 

τὰ χατὰ φύσιν ὡς ἔτυχε γίνεσϑαι ἔλεγον: τὸ γὰρ ataxtw οὐ πρὸς τέλο 

ὡρισμένον ἀναφερόμενον ὡς ἔτ DYE γίνε 

τῷ 
χε 

DUTWY. 

i 

ἀπο ue συμ- 15 
Vv 

ν ὡς εἐτυχε τγί- 
- yr “ ἄταχτον λέγοντες 

90 

δ, yy SX ~ Zane © - , a p.301a11 “Eotxe δὲ τοῦτό ye αὐτὸ χαλῶς ’/ ναξαγόρας λαβεῖν 

τού 

oe , εἰ = = ‘ = δὲ σοι i ~ ~ 

Αἰτιασάμενος τοὺς ἐξ ἀτάχτως πρότερον χινουμένων τῶν στοιχείων 30 

χοσμοποιοῦντας, χαὶ ὅτι τὸ παρὰ φύσιν πρὸ τοῦ χατὰ 
σ Ἁ » sf ΄ Ἕν ~ 

χαὶ ὅτι τὴν ἀταχτον χίνησιν ὡς ἄταχτον παρὰ φύσιν οὖσαν ὡς 
" 

' 
\ ΕΣ \ > 30 χαὶ ἄπειρον ual ἀπείρων χατὰ φύσιν ἔλεγον, τὸν ᾿Αναξαγόραν ἀποδέχεται 

1 ἐδεῖτο DE 2 παραλείπειν Α: derelinquere Ὁ φησίν De 

4 οὐδέν AF: οὐϑέν E οὐδέν ---- τοῦ (5)] ἕως Ὁ 5 οὐδὲν γὰρ 

χαίτοι οὐδὲν ς γίνεται AF: γίγνεται DEc 8 φύσιν (alt.)] 

corr. E? 9 φύσις] ἡ φύσις c οἵαν AF: οἷον DE 

11 ἄτοπον] -τοπ- in ras. E! 12 ἐν ἀπείρῳ ypd-] in ras. E! 
(16) DE: om. AFbe τῷ Ὁ: τὸ E 15 ἐστι] seq. ras. 1] 
ex τῷ E? 18 τὸ ΟΕ: τὰ A: τὸν Ὁ: τῷ E χρόνῳ 

τοῖς] χαὶ τοῖς Ο 19 ἐστίν Ce 21. 22 γίγνεται c: comp. Ὁ 

25 7 ¢ Ἀναξαγόρας --- τοῦ (26)] ἕως Ὁ 29 ὡς] om. ς 

, “ὦ ΄ χ 

φύσιν ὑπετίϑεντο, 

vy τὶ [9] Cc ξ εὶ ~ . - 

\ 

ei Mea αν 
διότι τὸ] δύο A 

AF: χαίτοι οὐϑὲν DE: 
Ἐς "τὰ z 

φησίν ὁ εἶπεν E: 

τὸν Ε: τὰ ADE 

14. διότι --- κινεῖσθαι 

itt. E 17 τὸ] corr. 

AE: corr. ἘΞ 

24 γίγνεται DE 
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xT αὐτό YE τοῦτο, ὅτι οὐκ ex χινουμένων χαὶ διαχεχριμένων GAN ἐξ 2088 
ἠρεμούντων χαὶ ΠΣ ἢ χοσμοποιεῖ. λέγει γάρ, ὅτι ἦν ὁμοῦ πάντα 

χρήματα, νοῦς δὲ αὐτὰ διαχρίνας διεχόσμησεν. ““xattor ἔνεστι, φησὶν 6 
᾿Αλέξανδρος, χαὶ ἐπὶ τούτου λέγειν: εἰ ἐξ ἠρεμούντων χοσμοποιεῖ τῇ δια- 8 

5 χρίσει, χαΐί ἐστιν ἢ χίνησις χαὶ ἣ διάχρισις τοῖς σώμασι χατὰ φύσιν, ἢ 

ἠρεμία ἣν αὐτοῖς παρὰ φύσιν: ἣ γὰρ ἐκ τῆς παρὰ φύσιν μονῆς τῶν σω- 

μάτων χίνησις χατὰ φύσιν. εἰ δὲ παρὰ φύσιν ἢ μονὴ αὐτοῖς χαὶ ἐπ᾽ 
ἄπειρον χρόνον, εἴη ἂν % παρὰ φύσιν αὐτοῖς χατὰ φύσιν. ἔτι δέ, εἰ ἐχείνη 40 
ἢ ἠρεμία παρὰ φύσιν, ἄλλη τις ἦν προὐπαάρχουσα χατάστασις χατὰ φύσιν, 
5 Ὁ ~ » ΄ τὰν ΄ A \ [4 ~ 

10 ἐπειδὴ τοῦ παρὰ φύσιν ἀνάγχη προὐπάρχειν τὸ χατὰ φύσιν: εἰ δὲ τοῦτο, 

ἣν χόσμος πρὸ τοῦ yeveodat.” 

Ταῦτα μὲν ὃ Eis ὃ δὲ ᾿Αριστοτέλης τοῦτό ye αὐτὸ μόνον 
στοῦ (eed τοῦ ᾿Αναξαγόρου τὸ ἐξ ἀχινήτων χαὶ ἡνωμένων χοσμοποιεῖν, 45 

xs at τὴν αἰτίαν αὐτὸς ἐν τοῖς ἑξῆς ἐπάγει: εἰ γὰρ ἐκ διαχρινομένων τῶν | 

15 στοιχείων συνέστηχε νῦν ὃ χόσμος, εἰ ἐγένετο, ἀνάγκη ἦν ἐχ τῆς ἐναν- 2080 
τίας γενέσϑαι χαταστάσεως, ὥστε ἀναγχαῖον ἐχ συγχεχριμένου τινὸς χαὶ 

διὰ τοῦτο ἑνὸς ὄντος γενέσϑαι. μαρτύρεται δὲ χαὶ τοὺς ἄλλους φυσιολό- 
yous, τοὺς μὲν ἐξ ἑνὸς ποιοῦντας, ὥσπερ of περὶ Θαλῆν χαὶ ᾿Αναξιμένην ὅ 

χαὶ Ηράχλειτον, τοὺς δὲ &x συγχεχριμένων, ὥσπερ ᾿Εμπεδοχλῆῇς" συγχρι- 
20 νύμενα γὰρ “get ὑπὸ τῆς Φιλίας τὰ στοιχεῖα ὕστερον ὑπὸ τοῦ Νείχους 

\ 

διαχρινόμενα τόνδε τὸν χόσμον ποιεῖν λέγει. 2x διεστώτων δέ, φησί, 

χαὶ χινουμένων οὐχ εὔλογον ποιεῖν τὴν γένεσιν τοῦ χόσμου" εἰ γὰρ 10 
διαχεχριμένα χαὶ χινούμενά ἐστι τὰ ἐν τῷ χόσμῳ, ἀπὸ δὲ τῶν ἐναντίων 

γένεσις, ex συγχεχριμένων εἶναι χρὴ χαὶ ἠρεμούντων. διό, φησί, xat 

98 Βμπεδοχλῆς παραλείπει τὴν ἐπὶ τῆς Φιλότητος διάϑεσιν τῶν 
στοιχείων, τουτέστιν οὐ ταύτην αἰτιᾶται τῆς χοσμοποιίας, ἀλλὰ τὴν ἐπὶ 15 

τοῦ Νείχους διάχρισιν. οὐ γὰρ ἂν ἐδύνατο, φησί, συστῆσαι χόσμον 
Ex χεχωρισμένων μὲν αὐτὸν χατασχευάζων, ὡς ἔχων νῦν φαίνεται, 
σύγχρισιν G& ποιῶν διὰ τὴν Φιλότητα: οὐ γὰρ ἐχ συγχεχριμένων 

30 ἀλλ᾽ ex διαχρινομένων. τῶν στοιχείων ὃ χόσμος συνέστηχεν: εἰ οὖν ἐχ 
τῶν ἐναντίων ἢ γένεσις, ἀναγχαῖον ἐξ ἑνὸς χαὶ συγχεχριμένου γίνεσϑαι. 20 

εἰκότως οὖν χοσμοποιῶν ὃ ᾿Εἰμπεδοχλῆς οὐ προσεχρήσατο τούτῳ, ἵνα κατὰ 

1 αὐτό] αὐτούς DE: corr. E? ye AF: om. DEb διαχεχριμένων DE: διαχρινο- 
μένων Ας 36 Ὁ διεχόσμησε D et 6 corr. E! ἔνεστι] ἕν ἐστι AE: 

corr. E41: é€eot ¢ 4 τῇ ΒΡ: λέγει yap ὅτι ἦν ὁμοῦ τῇ AFe 5. 6 ἡ ἦρε- 

μία Ab: in lac. ἡ πρώην μονὴ F: lac. 8 litt. Ὁ 6 ἣν] ἂν supra add. 

ἡ] 6 corr. ἘΠ ὃ 7 om. A xata] ἡ xata A ἔτι] corr. ex ἔστι ἘΠ᾿ 

9 χατὰ DE: τὸ χατὰ A: τοῦ χατὰ c 10 ἐπειδὴ --- φύσιν (alt.) om. A 16 συγχρινο- 

μένου Fe 18 ϑαλλὴν E 19 συγχεχριμμένων E: συγχρινομένων Fe 21 τόνδε 

om. A 23 διαχεχριμμένα E, sed corr. 24 7 A: om. DE συγχρινομένων Fe 

25 παραλίπει E, sed corr. 27 Netxovs] χόσμου A ἠδύνατο ¢ χόσμον AF: 

τὸν χόσμον DE: τὸν οὐρανὸν ὁ 28 αὐτὸν om. ὁ 29 φιλότητα mut. in 

φιλίαν Ὁ συγχεχριμένων A: συγχρινομένων DE 91 χαὶ om. D συγχεχριμμένου 

E: συγχρινομένου F γενέσϑαι E 



Ἁ κι 

SIMPLICII IN L. DE CAELO ΠῚ 2 [Arist. p. 801411, 22 591 

τὴν ax αὐτοῦ μεταβολὴν ὑποδείξῃ γινομένην τὴν χοσμιχὴν διάχρισιν. χαλῶς 203» 
> οὖν ἐνόησαν τὸ παραλείπειν ol ἐξη 

’ \ ‘ ~ 

YTat° εἰς γάρ τὴν τοῦ χόσμου χατα- 35 

σχευὴν παραλείπει τὴν ἐπὶ τῆς Φιλότητος" χατ᾽ ἐχείνην γὰρ οὐχ ὅδε 4 SU7) ρ TEL Ἢ oT iS \ jes LC δχξ f| {4p 207 )ῶὼξ OVO 

eTOCs. ey, 

χόσμος ὃ αἰσϑητὸς ἀλλ ὃ νοητὸς ἐγίνετο 

5 σφαῖρος χυχλοτερὴς μονίῃ περιγηϑέι γαίων 
΄ ΄ > + ΄ sf 

χαὶ τὰ ἐν τούτῳ ἡνωμένα. τινὲς ὃΣ τὸ παραλείπει ἐξηγοῦνται ἀντὶ τοῦ 20 
ἣΝ ’ ~ ~ ee Pe Ν > , 

διαχρίνει τῆς τοῦ Netxove αἰτίας χαὶ ἰδίαν χαταλιμπάνει. 
QZ ᾿ ΘΕ , o > ~ ε , 

Προϑέμενος οὖν ὃ ᾿Αριστοτέλης δεῖξαι, ὅτι ἀναγχαῖον ὑπάρχειν ti 
~ \ la \ , 5 ~ > 0 

ἁπλοῖς σώμασι χατὰ φύσιν τινὰ χίνησιν, χαὶ λαβὼν ex τῆς ἐναργείας, ὅτι 
χινεῖται. ἔδειξεν, ὅτι, εἰ μὲν χατὰ φύσιν. ἔγει τὸ ζητούμενον. εἰ δὲ βίο 10 ALVELTAL, SOELGEV, OTL, εἰ WE TA φύσιν. SEL TO CYTOVILEVOY, εἰ GE ply 

or >) ΄ a. 4 ~ 

χαὶ παρὰ φύσιν, χαὶ οὕτως ἀνάγχη προὐπάρχειν τῆς παρὰ φύσιν χινήσεως 80 

τὴν χατὰ φύσιν. ἠναγχάσϑη (δὴ) τὸν λόγον ξχτρεψας ἀντειπεῖν τοῖς τὴν 
παρὰ φύσιν 

Δημόχριτον ἐν ἀπείρῳ τῷ χενῷ τὰ 

15 χρόνον χινεῖσϑαι πρὸ 
πληυμελοῦς χινήσεως τὸν χύσμον γίνεσϑααι. 

ld \ »» > ~ 

λογίαν τὸ ἐξ ἀρχῆς pote 

ἐχάστου τῶν σωμάτων, φανερὸν εἶναι 

Ρ. d0La 22 Ὅτι 

φότητος ἕως 
~ 

τοῦ 

ε 

Δείξας, ὅτι ἀνάγχη τοῖς ἁπλοῖς σώμασι χατὰ 
rm Ss σ - 

νησιν. ἐφεξῆς OTL τοις δείχνυσιν. 
> , > ~ 

ἐνίοις αὐτῶν, 
΄ \ 

XOVEOTYTOS* TO 

~ > >) 3 ΄ 

τοῖς ἐπ εὐϑείας 

c , ΡῚ \ ΕῚ ~ \ ΄ 

φύσιν χί ἴνησις. ῥοπὰς ταύτας ἐστὶν αὐτοῖς ἢ χατὰ τῷ on 

~ 

* ρύτητα υ Wyte NEE ee voy 
© 

VAY UT 

80 σώματα χατὰ φύσιν. οὐ γὰρ τοῦτο 

2 παραλείπειν Ab: παραλείπει DEc 

corr. E? 4 ἐγίνετο AC: ἐγένετο DEc 

σφαῖρος yap DE vovin A: μόνη DE 

Ὁ: περιήγη E®: περιηγέι ec cum 

ἴδια ADE 8 προὐϑέμενος A 

10 βίᾳ] μία E 1 

περὶ γηϑ᾽ ἡ 

7 ἰδίαν be: 

σώμασιν Cc 

πρὸ τῆς χατὰ φύσιν ὑποτιϑεμένοις" 

~ / \ e Δ > " ΓΑ 

τῆς χοσμοποιίας χαὶ 6 Τίμαιος ἐχ προυπαρχούσης 

qQ\ ΄ “ " ΄ 
vey ee eee OTL EOTL φυσιχὴ τις 

ναγχαῖον POTHY 

ὃς αὐτὸς λόγο 

χατὰ φύσιν 

\ 4 

γὰρ χύχλῳ χινούμενον ἐξ ξήρη ται τούτων: χαὶ ὅτι χατὰ 

ὃ σελήνην πάντα σώματα 
δ nese) > 
ες STRLTEOMYV συνιστῶντας 

πᾶντα βάρος ἣ ΠΣ ey 

εἰς ADb: 

οὗτοι δὲ ἦσαν ot τε περὶ 
v " ΄ > >» 

ἄπειρα ἄτομα λέγοντες ἐπ᾽ ἄπειρον 

40 
, > ‘ " 

συμπληρώσας οὖν τὴν ἄἅντι- 

τις χίνησις 

έγων ἐχ τῶν προειρημένων. 

\ βάρους xat xov-| 45 

904. \ > ς χαὶ ἐπὶ χουφότητος. 

χί- 

αλλ 5 

φύσιν ὑπάρχειν τινὰ 
χινουμένοις οὐ πᾶσιν 

~ 5 ΄ ΄ ‘ ΄ , | 

πᾶσιν, ae ῥοπὴν ὑπάρχειν βάρους ἡ 

ΕῚ » ’, 

τὸ γὰρ ἔχειν βάρος 

πρότερον ὁμολογούμενον λαβὼν 
‘ 

τὰ σώματα υήτε Ba- 

δείχνυσι ὅτι 
\ a >) ΄ ~ 

τὰ ἐπ ἁπλᾷ χινούμενα 

πρόχειται δεῖξαι, ὅτι ἔστι σώματα 15 

» 
0 εἰ E: οὐ F 

5 Empedocel. ν. 138 

meprynver] περὶ γήϑεϊ AF: 

aliis γαίων) mut. in γαιῶν ἘΦ 

δὲ DE 

σφαῖρος Ab: 

περιγηϑει E: 

οὖν Ab: 

zat (pr.) om. A 

9 ἁπλῶς: 

χαὶ (alt.) om. 

mpoumdpyet E: corr. E? 12 δὴ addidi: om. ADEFbe ἐχτρέψας E*: ἐχτρίψας 

ADE: ἐχστρέψας F 13 πρὸ τῆς] πρὸς thy DE: corr. E? 16 πλημ- 

μελούσης DE: corr. E? γενέσϑαι Ὁ 18 προειρημένων Ab: εἰρημένων DEF 

19. A: ὃ DEc eve” ἔχειν ὁ ῥοπὴν --- τοῦ Age ἕως Ὁ 20 δ᾽ τὰ 

23 πᾶσιν Om. ὁ 26 πρότερον] corr. ex πότερον ΕΞ: πρότερον ὡς C 28 νῦν 
> 

om. E δείχνυσιν ὁ 
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/ \ ~ 5 \ nn > ~ 5 Q_ sp Cc 4 ΄ \ ww . βαρέα χαὶ χοῦφα: od γὰρ ἂν ἐν τῇ ἀποδείξει ὑπετίϑετο βαρέα χαὶ χοῦφα" 264a 
AWOL Or) ΩΣ Vv Δ \ Χ bt ~ f 5 - 2 >| >) , GAN ὅτι οὐχ ἔστι τι, ὃ μὴ βαρὺ ἡ Ne) oI Ls εὐθείας χινόυ- 

μένων, ἅπερ ἔνια εἶπεν διὰ τὸ οὐράνιον. ὅτι γὰρ τοῦτο πρόχειται δεῖξαι 
\ 5 x ὯΝ “- 5 f \ ΑΥ̓͂. [τ ΄ \ > 

τὸ υνηδὲν εἶναι ἐν τούτοις wy ἔχον ῥοπήν, δηλοῖ μὲν χαὶ εὐθὺς εἰπὼν εἰ 20 
\ \ TF , ¢ X X Λ \ 3...» 4 (Saabs 7 2 

6 γὰρ μὴ ἕξει φύσει ῥοπὴν τὸ χινούμενον χαὶ μετ΄ ὀλίγα ett δέ, εἰ 

ἔσται τι σῶμα χινούμενον μήτε χουφότητα ule βάρος eyov”, ἢ δὲ δεῖξις 

πρόεισιν ἐπὶ ἀρ πυξη | Uae τῷ πο χατὰ φύσιν χίνησιν τοῖς σώμασιν 

( τε τὸ ἄνω χαὶ ἐπὶ τὸ κάτω χαὶ μέντοι ἐπὶ τῷ τὸ βάρος ἔχον τοῦ μὴ % 
ὶ πλέον διάστημα ἐπὶ τὸ χάτω χατὰ φύσιν a yovros ἐν τῷ tow Ge ε 

~ 5 A ar ~ , 5 SAR Vv ~ δὴ , ~ 

10 χινεῖσϑαι: ἐναργὲς δὲ τοῦτό ἐστιν, ἐὰν ἄρα χινῆται" χαὶ τρίτῳ, ὅτι ἐν τοῖς | 

βίᾳ χινουμένοις ὑπὸ τῆς αὐτῆς δυνάμεως ἐν τῷ αὐτῷ τ: υεῖζον ἂν 

90 - 
4 [Ὁ ΄ \ \ ple 

διάστημα χινηϑείη TO. μὴ ἔχον τ ἔλαττον δὲ τὸ ἔχον. τούτων τ 

ϑέντων δείχνυσιν, ὅτι, εἰ μὴ ἔχει τὸ χινούμενον ῥοπὴν 7 βάρους ἣ χου- 
, 5 7 5. ΤῊΝ Ὡς 37} Δ ~ ΄ Ἃ \ \ sf \ 

φοτήτης. αἀουνατον αὐτὸ χινεῖσθα! ἀπὸ τοῦ υξσοὺ Ἢ ett τὸ μεσην. χαι 

15 τον ὅτι ἀδύνατον ἀβαρές τι ὃν χάτω eee, οὗ πέφυχε χινεῖσϑαι 
a +e wy AY ~ 5 

cv τὰ βάρος ΕἾ (OVTH. ἢ δὲ εΕιξις OLA TIS ς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς οὕτως" 35 4 | i> 

SSS | == 

ΠΝ E 

ἔστω βάρος μὲν ἔχον σῶμα τὸ B, ἀβαρὲς δὲ τὸ A, xat ἘΣ: τ τ ὃ μὲν 
A τὸ aBapés διαστημα τὶ τὸ ΓΔ, τὸ δ B τὸ βάρος ἔχον ἐν τό 

* 8) 

R 

“5 Ge 

a “Sr 

χρόνῳ χεχινήσϑω διάστημα τι τὸ TE perl De ποῦ WAS τὸ 79 
20 βάρος ἔχον τοῦ μὴ ἔχοντος βάρος ἐν τῷ ἴσῳ χρύνῳ xatw eh μενον 40 

πλέον διάστημα χινεῖται. ἐὰν δή, ὡς ἔχε: τὸ [Δ διάστ aie πρὸς τὸ μεῖζον 

αὐτοῦ τὸ TE, οὕτως ἔχον μέρος τι τοῦ Β τοῦ βάρος ἔχοντος πρὸς ὅλον 
τὸ  ἀφέλωμεν τὸ Ζ: δυνατὸν γὰρ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ τῇ Ὁ Ἢ τὰ 

ἄτμητον τεμεῖν: ἔσται, ὡς τὸ ED διάστημα, ὃ χεχίνηται τὸ βάρος ἔχον 

nw σι τὸ B, ἘΣ τὸ ΓΔ διάστημα, ὃ χεχίνηται τὸ A τὸ ἀβαρές, οὕτως τὸ Bas 

2 un CDEb: py ἢ Ac 3 εἶπε DE 4 δηλοῖ --- ῥοπὴν (5) om. AF: mg. K? 

5 yap] δὲ ὁ φύσει ῥοπὴν Om. ὁ pet ὀλίγα] 9010] δ᾽ ὁ 8 μέντοι] μέντοι χαὶ 

Fe τῷ] τὸ Ὁ 9 ἐπὶ (pr.) Ab: om. CDE 10 xtvetsdat) χινεῖται A χινῆται] 

-ἥ- 6 corr. ἘΠ 13 ἔχει AEF: ἔχοι CDe 14 ἣ ἐπὶ τὸ μέσον Ab: ἐπὶ τὸ πέριξ 

ἢ ἀπὸ τούτου ἐπὶ τὸ μέσον C: om. DE 15 ov] ot c 16 οὕτω Ὁ Fig. paullo 
α 

aliter descriptam hab. ADE? 17 μὲν ἔχον] ἔχον μὲν A: corr. ex μὲν ἔχων EH? 

17. 18 μὲν A DEb: μὲν πρῶτον Ac 18 τὸ ΓΔ -- τι (19) om. E: in mg. quaedam 

evan. E? 19 χεχινήσϑω seripsi: χινήσϑω AD: χινείσϑω Fe ΓΑ} TA DE: 
corr. EK? B Ab: ZF: om. DE 20 βάρος (alt.)] βάρους E A A: scilicet 

a Ὁ: B F: om. DE: fort. tod A ἐν --- γρόνῳ om. Ὁ 21 δή] yép F: δέ c 

ΓΛΔῚ TA DE: corr. E? 22 ἔχον] mut. in ἔχῃ E?F B τοῦ om. ὁ 25. ἀφέ- 

λομεν E τῇ] τῷ ὃ: ὡς C τετμημένῳ C τὴν] τὸ Ac 24 τελεῖν E: 

corr. E? ws] ᾧ Ὁ: om. E τὸ βάρος -- κεκίνηται (25) om. D: mg. E* 

25 τὸ B (pr.) om. E οὕτως A: οὕτω CDF: οὕτως tws E: ὡς E? 



SIMPLICH IN L. DE CAELO ΠῚ 2 [Arist. p. 301222. 01] 593 

βάρος πρὸς τὸ Z- χαὶ ἐναλλὰξ ἄρα, | ὡς τὸ B ὅλον πρὸς τὸ ΓΙ, οὕτω 2640 
τὸ Z πρὸς τὸ [Δ διάστημα" χινεῖται δὲ τὸ Β τὸ TE διάστημα" χαὶ τὸ Z 
v 5 ~ νας ΄ ΄ \ Se | \ τ, -» 

FOS ee dy χινηϑήσεται τὸ [Δ διάστημα. ἀλλὰ τὸ VA διά- 
στημα ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ ἐχινεῖτο τὸ τὸ ἀβαρές᾽ ἐν τῷ αὐτῷ ἄρα χρόνῳ 5 

‘ ͵ ‘ - ‘ 

5 τὸ [Δ διάστημα χινηϑήσεται τό te A τὸ ἀβαρὲς χαὶ τὸ Z τὸ βάρος ἔχον, 

ΟΣ ὅπερ ἄτοπον: τὸ γὰρ βάρος ἔχον τοῦ μὴ ἔχοντος ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ ἐπὶ 
\ 4 ΄ La vn ΄ Ω“-" \ \ ‘ ν , ΄ 

τὸ χάτω πλέον χινηϑήσεται, xdv ὑποτεῦῇ χαὶ τὸ μὴ ἔχον βάρος χινού- 

Τῷ δὲ αὐτῷ λόγῳ δειχϑήσεται μηδὲ ἄνω δυνάμενόν τι χινηϑῆναι, εἰ 10 

10 μὴ ἔχοι χουφότητα. μεῖζον γὰρ Ἐπ χινηϑήσεται τὸ χουφότητα ἔχον 
~ Vv » ae b>) ἮΝ , ~ 

τοῦ μὴ ἔχοντος εἰς τὸ ἄνω. ἂν δή, ὡς ἔχει τὸ διάστημα, ὃ χινεῖται τὸ 

χοῦφον, πρὸς τὸ διάστημα, ὃ χινεῖται τὸ μὴ ἔχον χουφότητα, οὕτω τὸ 

χοῦφον αὐτὸ ποιήσωμεν πρός τι τῶν αὑτοῦ μορίων, ἔσται, ὡς τὸ μεῖζον 1 

διάστημα πρὸς τὸ ἔλαττον, οὕτω τὸ χοῦφον πρὸς τὸ ἴδιον μέρος" χαὶ ἐναλ- 
+f ε \ \ σ . ~ ΄ \ Ὑ, nee 

15 λᾶάξ, ὡς τὸ μεῖζον Ser Re πρὸς ὅλον τὸ χοῦφον, οὕτω τὸ ἔλαττον διά- 

eres πρὸς τὸ τοῦ χούφου μέρος. ἐν τῷ ἴσῳ ἄρα χρόνῳ ἴσον διάστημα 
εἰς τὸ ἄνω χινηϑήσεται τό τε ἔχον χουφότητα χαὶ τὸ μὴ ἔχον, ὅπερ ἐστὶν 30 

ἀδύνατον. 

Ρ.8010᾽Ὄ “Ete δέ, εἰ ἔσται τι σῶμα χινούμενον ἕως τοῦ ἀνάγχη 

20 σῶμα πᾶν βάρος ἔχειν ἣ χουφότητα διωρισμένον. 25 

hed o 7 \ ~ \ \ Ψ , Ἃ I 
Δείξας > OTL GOLVATOY τὸ GWUA TO py ἔχον alee ἢ χουφοτητα 

3. \ χατὰ φύσιν ἢ ἄνω 7 χάτω χινηϑῆναι, νῦν δείχνυσιν, ὅτι οὐδὲ παρὰ φύσιν 
‘ 

\ \ , ΄ Σ Q_~ \ \ > ΄ 

χαὶ βία δυνατόν: ἀχολουϑεῖ γὰρ τὸ εἰς ἄπειρον χινεῖσϑαι ὑπὸ τῆς χινούσης 

δυνάμεως" εἰ οὖν τοῦτο ἀδύνατον, χαὶ τὸ Bia κινεῖσϑαι ῥιπτούμενον 7 80 

τῷ σι ὠϑούμενον ἣ ἑλχόμενον ὑπό τινὸς Ba ἔχον βάρος ἣ χουφότητα ἀδύνατον. 

δείχνυσι ὃὲ αὐτὸ προλαβὼν πάλιν, ὅτι τὸ ἔλαττον χαὶ τὸ χουφό ἤτερον ὑπὸ 
ΤῈΣ eee >I 7 Ls ὩΣ σ >) \ > v \ 

τὴς AVTYS ODVAULEWMS πλέον χινηϑή ETAL, περ ἐστιν ἐναργές. εστω οὖν το 

» > ? Χ 2 - \ / 5 ΄ \ δι ἐπ vey ἐφ᾽ ᾧ τὸ ἀβαρές, τὸ ὃς ἐφ᾽ ᾧ τὲ , 
a5) ἔχον, χαὶ χεχινήσϑω Ο a o 

το 

ἸΞ ΤΩ 

[Ὁ] [Ὁ] vay 
‘ 

¢ ~ ΄ c a) ὑπὸ τῆς τ δυνάμεως τῆς βία χινούσης τὸ μὲν ἐφ᾽ ᾧ τὸ ἃ τὸ TE 
>. 2 δ Vv fee 

30 διάστημα, τὸ δὲ ἐφ᾽ ᾧ τὸ Β Paes ἔχον ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ τὸ LA διά- 
στημα ἔλαττον ὃν τοῦ TE. διαιρεϑέντος δὴ τοῦ B τοῦ βάρος ἔχοντοὶ σώ- 
μᾶτος οὕτως ὡς εἶναι, ὡς ἣ ΓΕ πρὸς τὴν [Δ, οὕτω τὸ Β πρός τι μέρος 40 

1 πρὸς (alt.) — πρὸς (2) add. Ἐ)3 οὕτως ¢ 2 διάστημα τὸ ΓΔ corr. ex διάστημα E? 

κινεῖται --- διάστημα CDF: om. AEb zat AFb: om. CDE Z (alt.)] B Ὁ 4 ἄρα) 

εἴπερ A ὃ χινήσονται Ac Z|) BD 7 xdv— κινηϑῆναι (9) om. A 9 δυνά- 

μενόν] mut. in δυνατόν K: δυνατόν ec 11, 12 τὸ χοῦφον --- χινεῖται (12) om. Ab 

13 ποιήσωμεν E*: ποιήσομεν ADE αὐτοῦ ADEc 14 οὕτω] οὕτω καὶ ὁ 

15 οὕτως ¢ 19 6 DEe τοῦ --- πᾶν (20) om. Ὁ 20 πᾶν σῶμα E τὸ διω- 

ρισμένον DEec 22 χατὰ φύσιν om. c 25 ἀχολουϑεῖν ὁ ὑπὸ C: ἀπὸ ADE 

28 ὃ᾽ ς τὸ βάρος] βάρος ce χεχινήσϑω A: χινείσϑθω DEc 29 ἀπὸ F 
τὸ A A: A DE 30 76 B A: B DE 31 δὴ] corr. ex διὰ ΕΞ βάρους E 
32 ἡ TE) nye A οὕτως E 

Comment. Arist. VII Simpl. de Caelo. 98 
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αὑτοῦ τὸ Z, συμβήσεται τὸ Z τὸ ἀφαιρούμενον ἀπὸ τοῦ B τοῦ βάρος 264» 

ἔχοντος σώματος τὴν TE τὴν μείζονα φέρεσθαι ἐν τῷ ψρόνῳ. ἐν ᾧ ὅλον 
‘ 

τὸ B τὴν TA ἐφέρετο" τὸ γὰρ τάχος ἕξει τὸ τοῦ ἐλάττονος πρὸς τὸ τοῦ 

μείζονος, ὡς τὸ μεῖζον σῶμα πρὸς τὸ ἔλαττον. ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ A τὸ 4% 

on ἀβαρὲς ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ ὑπὸ τῆς αὐτῆς δυνάμεως tH | CE διάστ 265a ἀβαρὲς ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ ὑπὸ τῆς αὐτὴς μξως τὸ ὦ διάστημα 265: 
2 ~ v » }Ὶ > ΔΝ ~ \ AN \ Pani ΄ 4 si r > ~ 

ἐχινεῖτο: ἴσον dpa τὸ ἀβαρὲς σῶμα τὸ A xat τὸ βάρος ἔχον τὸ Z ἐν τῷ 
5 - ξ΄ ~ ~ > a σ b) 

αὐτῷ χρόνῳ ὑπὸ τῆς αὐτῆς δυνάμεως χινηϑήσεται, ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον. 

Ἐπειδὴ ὃὲ παντὸς τοῦ προτεϑέντος biagmjparys πεπερασμένου μεῖζον 
‘ 

χινηϑήσεται τὸ ἀβαρές" ὃ γὰρ ἂν χληφϑῇ βάρος ἔχον ὁποσονοῦν χινούμενον 5 

10 τὸ προτεϑὲν μέγιστον διάστημα. εὐχινητότερον ἐχείνου τῷ βιαζομένῳ τὸ 

ἀβαρές ἐστιν: ἀλλὰ μὴν ἄπειρόν τι διάστημα οὐχ οἷόν τε χινεῖσϑαι-: πᾶσα 
\ if la QZ \ a \ > \ = , >in a ΄ ae c Wy 

γὰρ χίνησίς ποϑέν ποι, xat ὃ μὴ δυνατὸν γενέσϑαι, οὐδὲ γίνεται, ὡς eheye 10 
wv ΄ ~ ‘4 (2 v 

πρότερον: οὐχ ἄρα χινηϑήσεται τὸ σῶμα τὸ μήτε βάρος ἔχον UATE χου- 
> Υ 5] ΄ ~ ~ , 

φότητα: φανερὸν οὖν, OTL ἀνάγχη πᾶν σῶμα διωρισμένον βάρος 
Vv >) 

15 ἔχειν ἣ xovgeotyta. 
, a\ a av οἷ s / 

Διωρισμένον δὲ λέγει, ὥς φησιν ὃ ᾿Αλέξανδρος, ἣ τὸ διῃρημένον 
ς \ 

“OL διαχεχριμένον, ὡς τὸ υὲν χουφότητα ἔχειν. τὸ ὃὲ τ ἢ Otw- 15 
> cc yw =. 

ρισμένον τὸ διῃρημένον χαὶ μὴ ἐγχύχλιον. “ἄμεινον δέ, φησί, τοῦ διω- 
la eee aN ~ > pn ἢ ΤΡ , > \ NaS ΄ 

pub yoy ἀχούειν ἀντὶ τοῦ ἐνεργείᾳ ὃν χαὶ ἐν wee ἀλλὰ «ἡ δυνάμει" 
>) {2 

20 τὸ γὰρ δυνάμει σῶμα οὐδέπω οὔτε σῶμα ἐστιν οὔτε ἐν τόπῳ. χαὶ εἴη ἂν 
~ ΄ Vv 

τοῦτο διὰ τὸ μαϑηματιχὸν σῶμα προστιϑείς" ἐχεῖνο Yap, anes? ou: ἔχει 
NS 

βάρος ἣ χουφότητα, οὕτως οὐδὲ διωρισμένον ἐστὶ χαὶ ἐνεργείᾳ ὅν. ἀλλὰ 20 

τοῦτο μὲν οὐχ οἴδα πῶς εἴρηται: τὸ γὰρ μαϑηματιχὸν ὡς υαϑηματιχὸν 

χαὶ δαθοισμ νον ἐστὶ χαὶ ἐνεργείᾳ: ἐχεῖνο δὲ ἔχειν μοι δοχεῖ λόγον τὸ 

25 διωρισμένον τὸ εὐϑυπορούμενον λέγεσϑαι ὡς ἀντιδιαιρεϑὲν χουφότητι χαὶ 

βαρύτητι τοῦ κυχλιχοῦ ὑπὲρ τοῦτον ὄντος τὸν solaptiauny. χαὶ ἐχεῖνο ὃ 55 

ἔτι each gel) wor δοχεῖ (Aéyectar) διωρισμένον τὸ χαῦ αὑτὸ περιγε- 

ἡ γον χαὶ ἐν τόπῳ ὄν: τοῦτο γὰρ χαὶ χατὰ τόπον δύναται χινεῖσϑαι. 

τὸ γὰρ συνεχὲς πρὸς ἄλλο, ὥσπερ τὰ ἐν τῷ ὅλῳ μέρη; οὔτε ἔστιν ἐν 

80 τόπῳ xa’ αὑτὸ οὔτε χινεῖται χατὰ τόπον χατὰ τὴν ᾿Αριστοτέλους διάταξιν. 80 

1 αὐτοῦ ADEKe 2 φαίρεσϑαι A post τῷ del. αὐτῷ Ὁ ὃ ἔχει A 

τὸ τοῦ ἐλάττονος ἔχει ¢ τὸ (quart-) om. E 5 τὸ --- δυνάμεως (7) om. DE 

8 mpostedevtos ὁ 9 ὁπόσον A 10 προστεϑὲν ὁ éxeivov| ἐχινεῖτο D et -et- 

e corr. E τῷ AEb: om. D: tov Fe βιαζομένου Fe 11 post ἐστιν add. 

ἄπειρον ἂν φέροιτο c 10 ὁ om. DE 7) χαὶ Ὁ 11 διαχεκριμμένον A 

ἡ ἢ τὸ Ae 17. 18 διωρισμένον τὸ διῃρημένον] εὐϑυπορούμενον c 18 τοῦ] 

τὸ ὁ 20 σῶμα om. DE 21 μαϑητιχὸν E προτιϑείς A ὥσπερ] ὅπερ A 

22 7) Ab: οὐδὲ DEF οὕτως DEF: οὕτως δὲ A: et sic Ὁ ἐστὶν E 23 οἵδ᾽ 

DE ὅπως DE ὡς μαϑηματιχὸν om. DE 24 ἐνεργείᾳ ov c λόγον om. 

D: suprascr. E? 25 χουφότητι] xat χουφότητι ὁ 26 τοῦτον] corr. ex τοῦ E? 

ὄντως A διορισμόν] διωρισμένον A καὶ — διωρισμένον (27) om. D: mg. BH? 

κἀχεῖνο 1" 27 μοι δοχεῖ πιϑανώτερον ἘΣ" λέγεσϑαι διωρισμένον seripsi: dict {ἐπι 

determinatum Ὁ: διωρισμένον ADEF: τὸ διωρισμένον λέγεσθαι c 28 δύναται] -τ- 6 

corr. E 29 οὔτ᾽, Ὁ 80 αὑτὰ DE χατὰ — ἐπειδὴ (p. 595,1)] κατὰ δὴ DE: 

κατ᾽ ἀριστοτέλη ἐπειδὴ E? 

21 Sa 
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ἐπειδὴ οὖν τὰ ἀποσπώμενα τῶν We ϑέρη χαὶ τῆς γῆς καὶ τοῦ 26a 

mops χαὶ τῶν μεταξὺ ταῦτ ἐστι τὰ én εὐϑείας χινούμενα χαὶ οὔτε at 

ὁλότητες οὔτε τὰ συνημμένα τῇ ὁλότητι μέρη, διὰ τοῦ εἰπεῖν σῶμα πᾶν 
| > » la διωρισμένον τὰ ἐπ᾽ εὐϑείας χινούμενα ἐνεδείξατο μέρη ὄντα τῶν ὑπὸ σε- 3» 

5 λήνην στοιχείων. οὔτε γὰρ τῶν οὐρανίων διωρισμένον τί ἐστιν ἀπὸ τῆς 
΄ , ~ c ~ ~ ΄ ΄ 

ὁλότητος τῆς ἑαυτοῦ, χαὶ ἐν τοῖς ὑπὸ σελήνην al ὁλότητες οὐ διωρισμένα 
5 \ ~ \ vy 4 ‘ , Vv > \ xy ~ > ~ ~ 

ἀλλὰ συνεχῇ πρὸς τς TH μόρια ἔχουσιν. ἀντὶ οὖν τοῦ εἰπεῖν σῶμα 

πᾶν ἐπ᾽ εὐϑείας χινούμενον διωρισμένον εἶπεν. 40 

Λαβὼν δέ, ὅτι πᾶν σῶμα ὑποσέληνον χινεῖται ἣ χατὰ φύσιν ἣ βία, 
[ες ΄ὕ v 

10 χαὶ δείξας, ὅτι τὸ μήτε χουφότητα μήτε βάρος ἔχον οὔτε χατὰ φύσιν χι- 
- v ~ ΄ ΄ 

γεῖται οὔτε βία, συνηγμένον ἔχει διὰ τούτων τὸ μήτε βαρύτητα μήτε χου- 
φότητα ἔχον μὴ εἶναι σῶμα ὑποσέληνον. 45 

πὶ = Ae ἐν NN ΄ iF 2 δῷ Ἢ > ~ 7 ~ \ ~ BY ae 

p. 30117 “Exmet δὲ φύσις μέν ἐστιν ἣ ἐν αὐτῷ ἕως τοῦ xal πῶς 265» 5 

ai παρὰ φύσιν χινήσεις ἔχουσιν, ἐν τούτοις φανερόν. 

1 Astéas, ὅτι τὸ μήτε βάρος ἔχον σῶμα μήτε χουφότητα οὔτε χατὸ 5 GOSS Ocl et NTS 00S cyov ᾿ WATS KO OotyT NUTE XATA 

ἐφεξῆς δείχνυσι, τίς te ἢ φύσις ἢ τὰ 5 
“4 ~_¢ a ΓΑ 

φύσιν οὔτε βίᾳ χινεῖσϑαι δυνατόν, 

hey χατὰ φύσιν λεγόμενα χινεῖσϑαι χινοῦσα χαὶ τίς ἢ δύναμις ἢ τὰ παρὰ φύσιν, 
5 - X P. / {πὶ Ν 5 Bye ‘ ΝΕ 4 ’ > 

ev ἐν τῷ χινουμένῳ, ἢ GE ἐν ἄλλῳ. χαὶ γὰρ φύσις per ἐστιν 

~ 

υ 
‘ 

ἢ ἐν αὐτῷ ὑπάρχουσα χινήσεως ἀρχή" τοῦτο δὲ ἤδη δέδειχται ἐν τῷ 

20 δευτέρῳ τῆς Φυσιχῇς ἀχροάσεως" δύναμις δὲ ἢ ἐν ἄλλῳ ἀπ oe ἀρχὴ 10 
χινήσεως" τὸ fica Ox’ ἄλλου χινούμενον ἐν ἐχείνῳ thy ἀρχὴν ἔχει tod χι- 

΄ - \ νι 2 > x \ , 4 

νεῖσϑαι. τὸ δὲ a ἄλλο προσέϑηχεν Ὁ Ξσξο ον τινα UT χατὰ φύσιν χινούμενα 
= of Ὁ . Katee ~ 5 ‘ age Ω᾽ 

ἱ (εἴ τὴν τῆς Aries: ἀρχήν, Ts χινεῖται, οὐ μὴν ὡς χαϑ 

αὑτὸ ἐν αὐτοῖς οὔσης τῆς τοιαύτης δυνάμεως ἀλλ᾽ ὡς χατὰ συμβεβηχός, 15 

25 χαῦ αὑτὸ δὲ ὡς ἐν ἄλλῳ οὔσης τῆς abies χινεῖται On αὐτῆς. οἷον 
εἴ τις νοσῶν ὑγιάζοιτο by ἑαυτοῦ ἰατροῦ ὄντος: οὐ γάρ, 7 νοσῶν ἐστιν, 
ὑφ᾽ ἑαυτοῦ ἂν ὑγιάζοιτο οὐδὲ κατὰ τοῦτο ἂν ἔχοι τὴν τῆς χινήσεως ἀρχήν’ 
χαίτοι ἔστι γε ἐν αὐτῷ τῷ νοσοῦντι ἣ ἰατριχή, χαϑ’ ἣν ὑγιάζεται, ἀλλ᾿ ὡς i 
5 wy ~ ’ ~ ~ 

ἐν ἄλλῳ χαὶ οὐχ ὡς ἐν τῷ πυρὶ ἣ χουφότης, διὸ πᾶν μὲν πῦρ μετὰ 2 
/ 

Tv 
4 ~ ~ ‘ 6. 

80 χουφότητος, οὐ πᾶς δὲ νοσῶν μετὰ ἰατριχῆς. τὸ δὲ χίνησις δὲ ἢ μὲ 

χατὰ φύσιν, ἣ δὲ βίᾳ πᾶσα εἴρηται ἀντὶ τοῦ πᾶσα κίνησις ἢ χατὰ 

1 ἀπωσώμενα DE 2 ἐστιν ἐς 3 διὰ -- ἐνεδείξατο (4) CDEF: om. Ab 

τοῦ] τὸ ὁ σῶμα πᾶν om. C 6 διωρισμένα Ab: διωρισμέναι C: διωρισμένον 

DE 8 εὐθείας DE: εὐϑεῖαν ACe εἶπε D et corr. ex εἶπεν E 9 ὑποσέληνον 

AC: ὑπὸ σελήνην DEb 11 συνηγμένην ἘΣ: corr. ἘΣ τοῦτο ὁ 11. 12 χουφότητα 

μήτε βαρύτητα CF 18 ἡ --- χινήσεις (14)] ἕως D 14 ἔχουσι κινήσεις ex 

τούτων ς 15 τὸ om. ec 16 ἐφεξῆς] -ἢ- e corr. E © τε Om. ὁ τὰ 

supraser. CDE?F ι1 χινοῦσα] -a e corr. E 20 δευτέρῳ] cap. 1 22 ἢ] 7 E: 
qq D ἄλλῳ ἘΠ: corr. E? προσέϑηχε Ac 23 αὑτοῖς] ΕΠ: αὐτοῖς ACDEc 

ἧς ACDEF: mut. in.7 K: ἣν ς 24 αὑτὸ] αὑτὴν C ἀλλ᾽ — δυνάμεως (25) om. ¢ 

26 ὑφ᾽--- ὑγιάζοιτο (27) om. A 27 ἔχῃ Ὁ et 6 corr. E! 28 ἑαυτῷ A 29 διὸ] 
διότι E 

38% 
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΄ ΄ 

μὲν κατὰ φύσιν ὑπὸ τῆς ἐνυπαρχούσης αἰτίας γίνεται, 265» 
ε 

.-“- 

4 Ἅ [4 \ 

φύσιν 7 βία. xat 
isa “» fe lA Cc ὯΝ ΄ ς \ ~ - wv > ΄ ΄ Ν lA μου: = 

ἥτις ἣν ἢ φύσις, ἢ δὲ Bia ὑπὸ τῆς ἐν ἄλλῳ δυνάμεως. ὑπὸ ταύτης δὲ % 
χαὶ τὰ χατὰ φύσιν χινούμενα συνεπωϑούσης ϑᾶττον χινεῖται τῆς χατὰ δύ- 

~ Ay ΄ \ is 

ναμῖν μόνον γινομένης χινήσεως" τῷ γὰρ λίϑῳ τὴν ἐπὶ τὸ χάτω φορὰν ἢ 
~ ᾿ΝἮ , ~ ~ ~ Ων ΄ 

5 συνεπωϑοῦσα δύναμις ϑάττω ποιήσει τῆς φορᾶς τῆς χατὰ δύναυιν μόνην 
, ? ~ > \ XN wv ~ ‘4 , \ ἣν 2 \ \ wv γινομένης, οἷον τῆς ἐπὶ τὸ ἄνω τοῦ λίϑου: ταύτην γὰρ τὴν ἐπὶ τὸ ἄνω 30 

τοῦ λίϑου παρὰ φύσιν οὖσαν % δύναμις μόνη ποιεῖ, τὴν GE ἐπὶ τὸ χάτω 

συνεπωϑθϑοῦσα ἣ δύναμις αὐτή τε χαὶ ἢ φύσις ποιοῦσιν. 
~ is > ~ ¢ pea \ 

ς δὲ λέγει, πῶς ἣ δύναμις xwet xa? αὑτήν te ἐνεργοῦσα χαὶ 

10 μετὰ τῆς φύσεως, χαὶ ὅτι πρὸς ἄμφω τὰς χινήσεις ὡς ὀργάνῳ χρῆται 
~ 0 Ww is} Lf » lg ἐξ >) \ ~ 1 > re ~ 2 \ - 

τῷ ἀέρι τήν τε ἄνω, ἣν μόνη βιαζομένη ἐπὶ τῶν βαρέων ἐνεργεῖ, χαὶ 85 
δ , ~ a 2) wv J>x ἊΝ 

τὴν χάτω συνεπωϑοῦσα τὴν φύσιν. ὃ δὲ ἀὴρ πρὸς ἄμφω ἐπιτήδειος, διότι 
νὴ ~ \ 4 > \ \ f C “ A δλ piss 

χαὶ χοῦφος χαὶ βαρύς ἐστιν: εἶπε γὰρ χαὶ πρόσϑεν, ὅτι τὰ petacd γῆς 

χαὶ πυρὸς στοιχεῖα ἐπαμφοτερίζει. οὐδέτερον γὰρ αὐτῶν οὔτε ἁπλῶς βαρύ 
15 ἐστιν: οὐ γὰρ πᾶσιν ὑφίσταται" οὔτε ἁπλῶς χοῦφον" οὐ γὰρ πᾶσιν ἐπιπο- 40 

λάζει- τὸ δὲ μὴ ἁπλῶς πᾶν μίξει πως τοῦ ἐναντίου τοιοῦτον. 6 δὲ ἀὴρ 
χαὶ εὐχίνητός ἐστιν λεπτομερὴς ὦν, διὸ πρὸς μὲν τὸ ἄνω καὶ χατὰ τὴν 

ἑαυτοῦ φορὰν ἐνεργεῖ χαὶ μέντοι χαὶ ἀρχὴν ἄλλην χινήσεως ἀπὸ τῆς δυ- 

νάμεως προσλαβών, τὴν ὃὲ χάτω κίνησιν ὃ ἀὴρ ἐνεργεῖ χαὶ ὡς ἔχων τι 45 

20 βαρὺ καὶ ὡς ἀρχὴν χινήσεως πάλιν ἀπὸ τῆς δυνάμεως λαβών: ἢ γὰρ | 
χινοῦσα δύναμις ὥσπερ συναρτήσασα χαὶ ἐναποδήσασα χινητικὴν δύναμιν 266 

παραδίδωσιν ξἑχατέρῳ τῶν ἀέρων τῷ τε ἄνω ἐπωϑουμένῳ χαὶ τῷ χάτω 
5 as - ᾿ 5 ~ 
ἢ ἑχατέρῳ τῷ τε ἀέρι xal τῷ λίϑῳ. καὶ ὅτι ἐνδίδοταί τις ἀπὸ τοῦ xt- 

φι 
~ lé 2 4 Ἁ 

νοῦντος δύναμις συνηρτημένη, τεχμήριον ἱχανὸν παράγει τὸ χαὶ pH παρα- 
» ~ ~ , \ , , x \ 

χολουϑοῦντος τοῦ χινήσαντος φέρεσϑαι τὸ παρὰ φύσιν χινηϑέν: TO μὲν γὰρ τῷ σι 

χατὰ φύσιν χινούμενον ἔχει χινοῦσαν τὴν φύσιν, τὸ δὲ παρὰ φύσιν δῆλον 

ὅτι ἀπὸ τοῦ βίᾳ χινοῦντος τὴν τοῦ χινεῖσϑαι δύναμιν λαμβάνει συνεργοῦντος 

τοῦ ἀέρος. εἰ μὴ γὰρ ἦν τι τοιοῦτον σῶμα τὸ συνεργοῦν, οὐχ ἂν 7 βία 10 

χίνησις τοιαύτη ἦν" εἰ μὴ γὰρ εἶχέ τι χοῦφον ὃ ἀήρ, οὐκ ἂν τὸ βαρὺ ἄνω 
80 ἔφερε, καὶ εἰ μὴ βαρύ τι εἶχεν. οὐχ ἂν τὸ πῦρ ἐπὶ τὸ κάτω ἐχίνει. 

Καὶ τὴν χατὰ φύσιν δὲ Exdotov χίνησιν ὃ ἀὴρ συνεπουρίζει, 
τουτέστιν ἐπωϑεῖ, δυνάμεως ἀπὸ τοῦ χινοῦντος μεταλαμβάνων: τὸ δὲ 15 

1 ἣ --- φύσιν om. Ab γίγνεται DE 3 χαὶ om. E συνεπωϑούση ἘΣ: 
corr. E? 4 μόνον DEb: μόνην Ce: μόνης AF 5 ϑᾶττον A μόνης F 

6 τὸ (pr.)} seq. ras. 5 litt. E 8 χαὶ om. ὁ 12 συνεπωϑοῦσαν AE δὲ} corr. 

ex δὲ ὁ E διὸ DE 18 εἶπεν E: corr. E? γὰρ DE: om. Ab 

πρόσϑεν) I 3 15 ὑφίσταται --- πᾶσιν om. A 16 μίξει Ab: μίέζει E et post ras. 

3 litt. D: νομίξει E? corr. deinde in μίξει 17 ἐστιν AE, v eras. E: ἐστι Ὁ KATA 

DEb: χάτω ΑΟς 18 φορὰν] φύσιν C 19 χαὶ DE: om. Ab 20 ὡς ἀρχὴν 

Ab: ἀρχὴν ἄλλην DE 21 ἀναποδήσασα ἃ 22 ἑχάστῳ Ab ἐπωϑουμένῳ 

om. ¢ 23 ἐνδίδοταί] -ο- e corr. E: ἐνδέδοταί ὁ 27 τὴν A: om. DE 28 μὴ 

yap AF: yap μὴ DEc tt Ab: om. DE βίᾳ] mut. in Bate E? 29 yap 

μὴ e ἂν -- ἄνω] in ras. E} 30 ἔφερε] in ras. E seq. ras. 2 litt.: ἐφέρετο E?: 

ἔφερεν ὁ 
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συνεπουρίζειν ἀπὸ τῶν ὄπισϑεν πνεόντων χαὶ τὴν ναῦν ὠϑούντων ἀνέ- 266 

μῶν μετείληπται, οὃς διὰ τοῦτο οὐρίους χαλοῦσιν ὡς χατὰ τὸ οὐραῖον τῆς 
, 

νεὼς πνέοντας. μήποτε δὲ καὶ ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν λεύντων λέγεται, οὖς 
30 te φασι τῇ ἑαυτῶν οὐρᾷ ἀντὶ μάστιγος πλήττοντας ἑαυτοὺς εἰς δρόμον 

5 ἐλαύνειν. 

Εἶτα συμπεραινόμενος τὸν λόγον, ὅτι, φησίν, ἅπαν τὸ ὑπὸ σελήνην 

σῶμα, ὃ χαὶ εὐθυπορούμενόν ἐστι" περὶ γὰρ τούτου νῦν ὃ λόγος" ἣ χοῦ- 

φον ἣ βαρύ ἐστι, χαὶ πῶς at παρὰ φύσιν χινήσεις ἔχουσιν ἐν 
᾿ 2 
cr τούτοις, ἐν οἷς χαὶ εἰσίν, ὅτι ὕστεραι τῶν χατὰ φύσιν εἰσὶ χαὶ ὀλιγοχρο- 2 

10 νιώτεραι. χαὶ ὅτι ὑπὸ τῆς ἔξωϑεν δυνάμεως χινοῦνται τοῦ ἀέρος ὑπουρ- ς 
~ ὩΣ ~ [ὦ lg " ~ > 

yodvtos πρὸς τὴν χίνησιν, ὅτι οὖν ταῦτα οὕτως ἔχει, φανερὸν sx τῶν ὃδε- 

δειγμένων δηλονότι. 

Ὁ δὲ ᾿Αλέξανδρος ἐλλειπτιχῶς ἔχειν χατὰ τὴν λέξιν νομίζει τὸ ἐν 

τούτοις" λείπειν γὰρ τὸ καὶ προείρηται ἢ ὡς ἂν εἰ ἔλεγεν ἐν τούτοις 80 
» ΄ > ~ ΄ b> Μ 

15 εἴρηται. ἵνα μηχέτι ἀχούωμεν ἐν τούτοις τοῖς βάρος 7 χουφότητα ἔχουσιν, 
> 59 / ~ ΄ - >\ 7 x \ iD δ» 

GAX ἐν τούτοις τοῖς λόγοις: τοῦτο ὃὲ πέπονθε τὸ φανερὸν τῷ EPEsTS 
͵ 

7) 

συντάξας χαὶ οὕτω γράψας “φανερὸν ὃέ, ὅτι οὔτε πάντων ἔστι γένεσις. ; 
> 4 / \ \ \ ΄ / ¢ / ~ / / \ or 

ἐγὼ μέντοι τὸ μὲν φανερὸν ὡς téhns εὑρίσχω τοῦ προτέρου λόγου χωρὶς 5 
~ \ ΄ ΄ \ Si CPr~ ΄σ Vv Cg ai v ΄ 

τοῦ δὲ συνδέσμου γεγραμμένον, τὸ GE ἑξῆς οὕτως EYOV' τι OE οὐτε παν- 
v > He τὸ τὸ Ἂν ? a 

20 τῶν ἔστι γένεσις οὔτε ἁπλῶς οὐδενός, δῆλον ἐχ τῶν προειρημένων. ὃ δὲ 
>| xed > ΄ Vv Vv > ΄ c A ¢ ~ 5 - 

ΛΑλέξανδρος, ὡς ἔοιχεν, ἔν τισιν ἀντιγράφοις εὑρὼν ὡς δῆλον ex τῶν 
> ΄ \ \ 5 “ΤΠ ~ > -~ » ζ΄. a7 

εἰρημένων τὸ φανερὸν ἠναγχάσϑη τοῖς ἐφεξῆς συντάξαι. χάλλιον de, 40 
Ἐν ~ > ~ , > ΄ ~ c ’ 

οἶμαι, πταῖσμα τοῦτο τοῦ Ἰράψαντος λέγειν ἢ ὡς ἐλλιπῇ τὴν ἑρμηνείαν 
> QZ ¢ \ ‘ IAN , γ > A εὰ 3 wy 5 \ 

ἀποδέχεσϑαι" χαὶ γὰρ οὐδὲ συντάττειν οὕτως εἰχὸς ἦν ἐπ᾽ ἄλληλα τὸ φα- 
= Ἁ \ ‘ an / ςς \ as σ v Vv δ 

25 νερὸν xal τὸ δῆλον λέγοντα “᾿φανερὸν δέ, ὅτι OUTS πάντων ἔστι γένεσις 
Ww ἊΝ c phen oN ΄ ΄ Ὄ- D>) ~ > ΄ 2) ὟΝ A ~ δ πὶ 

οὔτε ἁπλῶς οὐδενός, ὡς δῆλον gx τῶν εἰρημένων. ἀλλὰ τοῦτο μὲν 4 
F< 4 Ἃ ᾿ Ξ 5 >i “ ΓᾺΡ \ 4 ~ , 5" κω. eA >. 

ὅπως ἂν ἔχῃ. οὐδὲν ἂν εἴη πρὸς thy τῶν πραγμάτων ἀλήϑειαν. ἐπὶ Gs 

ρ. ὅ01υ81 Ὅτι δὲ οὔτε πάντων ἔστιν γένεσις ἕως τοῦ χενὸν ἔσται 260» 

80 χεχωρισμένον. 

4h ~ λό: ~ Ae a ye ν 25 ἜΣ > ae i aN s ae ay, =e 

οὐ AOYOU τοὺ προς τοὺς ἐξ EmtTEOWY AE {OVTAs TA σώματα tas TE 

t λοιπὸν ἐπ O32 > ἴω] < a ς τ τ τ᾿ > ° = a = ΘΟ. < RQ. τὶ [- a 
>) 
Ox ~ ( ὑποϑέσεις ἀποδείξας χαὶ τὸν 

1 τὴν] mut. in τῶν E? 3 νεὸς E: corr. E? υήποτε δὲ] bis E, sed corr. 

7 ἐστιν Ec: v eras. E 8 ἐστιν Ee 9 εἰσὶ] εἰσὶν Ec: v eras. E 10 ὑπὸ AF: 

éx CDE 14 xat om. Fb 16 xézovtev E τῷ] τὸ A 17 οὕτως ¢ 

Sc 18 ἐγὼ --- γένεσις (20) om. A 19 ἑξῆς] 301631 δ᾽ ὁ 90 odf ς 

εἰρημένων DE 21 ὡς AF: om. DEb ἔν τισιν ἔοιχεν αὶ τισι A 20 τῶν 

γραψάντων ς ἐλλειπῇ Εἰ, sed corr. 24 γὰρ om. DE 25 λέγοντα AF: λύοντα 

DE: solvendo Ὁ ec 26 οὔϑ᾽ ὁ 27 ἔχῃ] -ἢ 6 corr. E 29 8c 

ἔστι DEc τοῦ om. Ὁ ἔσται] ἐστι DE 31 τοῦ λόγου τοῦ AF: τοὺς λόγους 

τοὺς DE: τοὺς λόγους Cb λέγοντος ¢ 
Ἀ 
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> ΄ ΓΝ 3 ~ 

ws διαίρεσιν, ἐν ἡ ἔλεγεν, ὅτι of μὲν ὅλως ἀνεῖλον 266> 
ὃν [ἰαρμενίϑδην χαὶ Μέλισσον, of ὃὲ ἀπ᾽ ἐναντίας 

ΩΝ ΤΣ ἐξ ἀρχῆς περὶ γενέσεω 
γένεσιν, ὡς οἱ περὶ τ 

αὐτοῖς πάντων ἔλεγον γένεσιν, ὡς οἱ περὶ τὸν ᾿ Ἡσίοδον ϑεολόγοι. λέγει 
οὖν, ὅτι ἐχ τῶν εἰρημένων δῆλόν ἐστιν, ὅτι οὔτε πάντων γένεσις, εἴπερ δέ- 10 

5 δειχται, ὅτι τὸ χυχλοφορητιχὸν σῶμα ἀγένητόν τε χαὶ ἀφϑαρτόν ἐστιν, 
v omy ΄ Ὑ af 5 \ ~ 

οὔτε οὐδενός, εἴπερ διήλεγξε τοὺς τῶν [lapucvidon zat Μελίσσου λόγων 
οὕτως ἀχούοντας ὡς πᾶν τὸ ὃν ἀγένητον λεγόντων. δείχνυσι ὃὲ χαὶ νῦν, 

΄ = > ~ ee = Ξ 
ς, ἐχ τοῦ σώματος μὴ εἶναι τοῦ ἁπλῶς" ἐξ 15 [0] a - Tay 

og >) ΄ Vv 

ὅτι οὐ πάντων ἔστι γέν 
σοι x! A 3A , \ Vv IF 4 ~ sf 5 

ὕδατος μὲν γὰρ ἀὴρ ies αι χαὶ ἄλλο ἐξ ἄλληυ τῶν ποιοτήτων ἀμειβο- 

10 μένων, τὸ δὲ σῶμα αὐτὸ τὸ ταῖς ποιότησιν ὑποχείμενον οὐ γίνεται. εἰ 

γὰρ γίνεται, ἐξ οὐ σώματος γίνεται: τόδε μὲν ee τὸ σῶμα, οἷον ὃ ἀήρ. 
Ex τοῦ μὴ ἀέρος γίνεται, Ex σώματος | aaa ὅτι oo a σῶμα γίνεται GA 20 

ἡ ἀήρ, τὸ δὲ σῶμα εἰ ὡς σῶμα γίνεται, ἀνάγχη ἐξ οὐ σώματος γίνεσϑαι 

αὐτό" εἰ δὲ τοῦτο. ἀναγχη χενὸν εἶναι χεχωρισμένον. διττὸν γὰρ τὸ χενὸν 

15 οἱ λέγοντες αὐτὸ ὑπετίϑεντο, τὸ μὲν τοῖς σώμασιν ἀναμεμιγμένον χατὰ τοὺς 

ἐν αὐτοῖς πόρους, OVC = ) ny is ἀέρος λέγομεν μεστούς, τὸ δὲ χεχωρισμένον 2 

τῶν σωμάτων τόπον τῶν σωμάτων γινόμενον. εἰ οὖν γίνεται σῶμα wy, 
πρότερον ὃν σῶμα, χώρας δεῖταί τινος χενῆς σώματος, ἐν ἣ χωρηϑήσεται. 
> cy 7, ΄ eX 

εἶτα. οἶμαι, ἔνστασιν λύει τ λέγουσαν: τί οὖν ἢ ὕλη οὐχ, ὥσπερ τὰ 
\ 

20 ἄλλα πάντα δυνάμει ἐστίν, οὕτω χαὶ σῶμα, χαὶ ex τοῦ δυνάμει γίνεται τὸ 80 2 
— 

> ) 
Ξ 
Ψ me [ΟἹ 3 

, σ \ \ »» v l4 “3, o , \ > 

νεργείᾳ, ὥσπερ χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων εχει; λέγει οὖν, ὅτι μάλιστα γὰρ Ex 

o7 c ἘΞ R ἄμει τινὸς ὄντος σώματος ayepieles γένοιτο ἂν σῶμα" ἀλλ᾽ εἰ 

τὸ δυνάμει ὃν σῶμα μηδέν ἐστιν ἄλλο σῶμα ἐνεργείᾳ πρότερον, 
od a) ~> ~ , \ \ ~ ΄ 5 dF > ΄ we 

ὥστε ἐχ τοῦδε τοῦ σώματος τὸ μὴ τοιοῦτον γίνεσϑαι. GAN ἐξ ἀσωμάτου 3s 
~ y 

γίνοιτο σῶμα, χενὸν ἔσται χεχωρισμένον. τῷ σι 

/ δι c aay ΤΡ > σ \ > s >t =~ \ fx leg ἜΣ ec 

Λέγει δὲ ὃ ᾿Αλέξανδρος. ὅτι τὸ ἀρέσχον αὐτῷ περὶ τῆς ὕλης νῦν ὃ ' ἱ f i 
᾿Αριστοτέλης ἐχτίϑεται. οὐ γὰρ δοχεῖ αὐτῷ ἣ ὕλη εἶναι ἐνεργείᾳ ἀσώμα- 

τος, ἀλλὰ χαὶ ταύτην χαὶ τὸ εἶδος ἐπινοία gona ἐνεργείᾳ. μέντοι 
΄ > ΄ υηδέτερον αὐτῶν χωρὶς εἶναι: GAN ὅταν λέγηται ἐξ ὕλης γίνεσϑαί τι, ἐξ 40 

1 of AC: om. D: suprascr. E?: τινὲς F 2 tov A: om. DEc παρμιενίδη Ὁ 

6 οὐδενός) οὐδὲ DE: corr. KE? εἴπερ] ὅπερ DE: ὅπερ ἀληϑῶς E? διήλεγξεν ὁ 

παρμενίδων A, sed corr.: comp. F ὃ got ¢ post tod (pr.) add. τοῦ ἁπλῶς E? 

τοῦ ἁπλῶς ΑἸ“: ἁπλῶς C: τὸ ἁπλῶς DE: del. EK? 9. 10 ἀμειβόμενος E: 

corr. K? 10 εἰ] ob A 11 téde—pr. γίνεται (12) om. D: corr. ex ἀλλ᾽ ἣ ἀὴρ τὸ δὲ 

σῶμα εἰς σῶμα γίνεται ἘΣ ὃ om. CE 12 τοῦ om. E éx (alt.) — γίνεται 

om. A γίνεται (alt.) om. C 13 7] corr. ex ἢ E? ἀήρ] ἀέρος A: ἀὴρ yt- 

νεται C τὸ δὲ] τόδε τὸ A εἰ we CD: εἴῶς A: ef piv we F εἰ ὡς σῶμα] 

εἰς σῶμα bis EK, semel del. ἘΠ: ἡ σῶμα E? γίνεσθαι A: γενέσϑαι CDE 17 τό- 

πον τῶν σωμάτων om. DE γενόμενον c 18 χωρισϑήσεται Ac 19 ἡ} bis 

A: ἐν Ὁ 20 οὕτως ς καὶ (alt.)] om. D: supraser. ἘΠ τοῦ om. D 

21 ὥσπερ ---ἐνεργείᾳ (22) E*Fb: habuit C: om. ADE ὥσπερ] ὡς KE? ἐν τοῖς 

ἄλλοις E? λέγει] φησὶν E? μὲν γὰρ ὁ γὰρ om. E? 22 yévort’ ἴα 

26 δὲ Ab: οὖν DE ὅτι] ὅτι οὐ DE 29 λέγηται Ο: λέγεται A: λέγη τὰ DEF; 
λέγῃ EK? 

". ᾽ Δὰν. 

d Ἶ 

Ὃ 
¥ 
A 
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, , » \ S\ . ΄ mw Δ) ὦ Ὁ , "Δ᾽ 

ἐνεργείᾳ μέν τι ὄντος τινὸς λέγεται, xa’ ὃ GF δυνάμει τοῦτό ἐστιν, ὃ γί- 200ν 
~ / , ΄ " fede ons 

γεται, χατὰ τοῦτο ἐξ ἐχείνου τοῦτο λέγεται γίνεσϑαι ὡς ἐξ ὕλης" ὅλως 

γάρ, φησί, γίνεσθαί τι ἐχ μηδενὸς ἄλλου τοῦ παρ ον τῆς μεγέϑους 
IQ? la 

Series τουτέστι σώματος. ἀδύνατον" εἰ vp τοῦτο, ἔσται xEvOV' ὥστε 45 

5 χατ᾿ αὐτὸν τὸ ἄποιον σῶμα, ὃ δεύτερον ὑποχείμενον χαλεῖ, ἀγένητόν ἐστιν" 
‘ ’ > \ »\ ὟΝ - 

εἰ | yap γίνοιτο, ex μὴ βάτδοι ἀνάγχη γενέσϑαι: τοῦτο GO ἀδύνατον. 9074 
> \ \ » / V6 δι ΦΧ vy ~ ~ 

εἰ μὴ χενὸν εἴη χεχωρισμένον. μήποτε GE οὐδὲ ἄλλου τινὸς τῶν χοινῶν 

γενῶν ἔστι γένεσις. οὔτε γὰρ χρώματος οὔτε σχήματος: εἰ γὰρ γίνοιτο 
χρῶμα, ἐξ ἀχρωμάτου γίνοιτο ἄν, χαὶ εἰ σχῆμα, ἐξ ἀσχηματίστου, ovte 5 

10 δὲ ἀχρώματον πάντῃ οὔτε ἀσχημάτιστον εἶναι σῶμα δυνατὸν πεπερασμένον. 
τῷ δὲ αὐτῷ λόγῳ οὐδὲ αἱ τῶν ἄλλων ποιοτήτων χοινότητες, οἷον ϑερμό- 

τῆτος χαὶ Ψυχρότητος, γλυχύτητος χαὶ πιχρότητος, γίνοιντο ἄν, εἰ ἀνάγχη 

πᾶν σῶμα ἕνί τινι τῶν ἐναντίων ἣ τῶν μεταξὺ κρατεῖσθαι: ἀλλὰ πανταχοῦ 10 

τὸ τί ἐστιν ἔχ τινος γινόμενον τοῦ πεφυχότης. τί οὖν; ἔστι τοσαῦτα εἴδη 
15 ἀγένητα ὑπὸ σελήνην, χαὶ πῶς γενητὰ καὶ φϑαρτὰ aes λέγομεν τὰ 

ὑπὸ σελήνην: ἣ ὥσπερ ἔστι τὰ χοινὰ εἴδη τὰ ἐνθάδε, οὕτω χαὶ γίνεται 
15 c - 

\ ΄ v Si > ? ρ ΄ > 2 Rs ~ , 5 \ 

χαὶ obetpetary ἔστι δὲ οὐ xa αὑτά,΄ ἀλλ ἐν τοῖς ἀτόμοις. 90 γὰρ ἐστ 
Ἂ ~ Ε' 9 σὺν 2 die x‘ ——— ἣ \ THOS f 32 ἘΠῚ μ Le ees nnd x. 

χρῶμα xa}? αὑτὸ ἐνταῦϑα ἡ σχῆμα, ὃ μὴ τοὺς τί ἐστιν, ὁμοίως οὐδε 
- ᾿ σῶμα. ὥσπερ οὖν ἔστι τὰ χοινὰ ἐν τὸ 

[ , 2 > ~ Vv \ e ~ / \ > , 

ϑείρεται ἐν αὐτοῖς, ἔστι δὲ ὡς τοῖς μέρεσιν ἀεὶ ἀμειβόμενα. ὥσπερ 
᾿ς 

90 χαὶ 
ce > sr x ζὰ ,ὔ Vv \ fay \ a> 

yoovos ὃ ἐνθάδε xat ἢ χίνησις: οὔτε γὰρ χρόνος ἔστιν, ὃ μὴ Ode 20 

τις χρόνος, οὔτε χίνησις, GAN ἐν τῇ Se ae ῥοῇ THY “ATH μέρος αἵ χοι- 
/ 

VOTHTES Su. φαίνονται. χαὶ τὸ δοχοῦν αὐτῶν ἑστάναι ἕν διὰ τὴν τοῦ ἀεὶ ὄντος 

a ¢ > een 5 

YOS000 εἴδους ἔμφασιν ἔστιν, ως ει πρόσωπον εις ποταμὸν αξι 0¢ ξοντα Ξυ.- 

τς ΄ , \ > ~ o> Vv ΄ ~ » ΕΣ = 

25 βλέποι: μία yap ἢ ἐν τῷ ὕδατι tod προσώπου ἐμφασις ἢ αὐτὴ Oost οὐχ 2% 
\ δ Pian Er > \ Q7 ~ , > > a 

ἢ αὐτὴ οὖσα ἀλλὰ δόχησιν τοῦ μία εἶναι διὰ τὸ ἔστ 
5 ΟΣ ΓΤ \ \ \ ~ \ ὟΣ ee ¢ \ by > - 

ἀλλ ὅτι μὲν τὸ χοινὸν ἐν τοῖς χατὰ μέρος ἀεὶ ῥέουσιν ὑφεστὼς ἐξαλλατ- 

ὡς πρόσωπον ἔχουσα. 

ὑὉσ! 
, , ~ \ ~ ΄ \ >} ~ τόμενον ὑένει, χαὶ τοῖς ἀπὸ τοῦ [Ϊεριπάτου δοχεῖ πάντα τὰ χοινὰ ἐν τοῖς 

\ / © 4 ἊΝ > \ ων Ἁ > , A) 2 o. χατὰ wsoos τιϑεμένοις. ποτε δὲ διὰ ταύτην μᾶλλον τὴν αἰτίαν χρὴ λέ- 30 \ | Sg Ι Chard 
, ~ x 5 ~ 

30 γεῖν μὴ γίνεσϑαι τὸ ἁπλῶς σῶμα χαὶ οὐ διὰ τὸ μὴ avayxactyvar χενὸν 

ὑποτίϑεσϑαι. εἰ γὰρ ἔστι μάνωσις ual πύχνωσις χαὶ οὔτε χενὸν ἀνάγχη 
ΑΚ 

ιν 
3 \ ~ ε = ~¢ v. v coe ~ ~ 

εἶναι οὔτε χυμαίνει TO πᾶν, ὡς Ξοῦϑος ἔλεγεν, οὔτε τὸ δοχοῦν πλασματῶ- 
vv ~ \ \ Ξ 

des. ἀνάγχη ὑποτίϑεσθαι τὸ μανουμένου τινὸς ἄλλο πυχνοῦσϑαι χατὰ τὸ 80 ae 
Ss 

1 ἐνεργείας E μέν τι om. Ο: quidem Ὁ: μέντοι EFc τοῦτό] bis Ὁ 2 post 

λέγεται add. xafP ὃ δὲ E*, sed del. 3 ἄλλο Ὁ 5 χαλεῖ Ab: χαλοῦσιν DEF 

ἐστι A 11 χοινότητες] contrarietates Ὁ 11. 12 ϑερμότητος καὶ ψυχρότητος Ab: ϑερ- 

μότητες καὶ Ψυχρότητες DEFe 12 yAuxdtyt0s καὶ πιχρότητος Ὁ: γλυχκύτητες xal πιχρό- 

τητες DE: χαὶ γλυκύτητες καὶ πιχρότητες c: om. A 13 τῶν (alt.)] τῷ E πανταχῇ DE 

14 τὸ] tdde¢ ἔστι] ἐστὶν c 16 7 EF: om. ADbe ἔστιν ¢ 18 μὴ] μὴ δὲ DE 

ὁμοίως δὲ DE 20 ὡς AF: ἐν DEe: ut in Ὁ 21 6 (alt.) om. DE μὴ AFb: μηδὲ 

DEe ὅδε om. DE 22 συνεχῆ E: corr. E? 23 ἕν A: om. DEb 25 ἡ 

(alt.) DEb: καὶ ἣ AE7ec 26 pia A: μίαν DEc 27. 28 ἐξαλλτ᾽ όμενον A 

28 μένει) corr. ex μέρει E? 30 μὴ (alt.) om. F 32 οὔτε (alt.)] corr. ex ὅτε E? 

90 ἄλλο] corr. ex ἄλλου E? 
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αὐτὸ μέτρον, τί κωλύει γινομένου σώματος ἄλλο φϑείρεσϑαι 7 πυχνοῦσϑαι 267a 

τέως; 

~ ΄ lé ~ 

p. 302210 Λοιπὸν δὲ εἰπεῖν, τίνων te ἔστι γένεσις ἕως τοῦ χαὶ ἐν 40 

πασι βούλονται λέγειν. 

or Δείξας, ὅτι οὔτε οἱ πάντα γίνεσϑα! λέγοντες οὔτε of δε χατορθοῦσιν. 

ἀχολούϑως ζητεῖ, τίνων ἔστι γένεσις. προέϑετο γὰρ ἐξ ἀρχῆς μετὰ τὸν 

περὶ τοῦ χυχλοφορητιχοῦ σώματος λόγον περὶ τῶν λοιπῶν ἁπλῶν σωμάτων 

εἰπεῖν, ἐν οἷς ἤδη γένεσις ἔστι χαὶ φϑορά" διὸ χαὶ περὶ γενέσεως χαὶ 45 

φϑορᾶς, εἶπε, Oe Vv 

σχοπεῖν, χαὶ πρῶτον, εἰ ἔστιν ὅλως | γένεσις, χαὶ εἰ 267 

10 πάντων 7 τίνων. ἐλέγξας οὖν χαὶ τοὺς ἀναιροῦντας τελέως τὴν γένεσιν 
χαὶ τοὺς πάντων εἶναι λέγοντας ἐπὶ τό, τίνων ἔστι γένεσις xal διὰ τί 
ἔστιν, ἐτράπη, τίνων μὲν λέγων, ὅτι τῶν ποιότητας ἀρ μος ἐχόν- 

των χαὶ ἐπ᾽ εὐϑείας χινουμένων, διὰ τί δὲ ἀντὶ τοῦ τίνων γινομένων. ἐπεὶ ὅ 

οὖν ἐν πᾶσι τοῖς ἔχουσιν ἀρχὰς τὸ εἰδέναι χαὶ τὸ ἐπίστασϑαι συμβαίνει ἐχ 

15 τοῦ τὰς ἀρχὰς γνωρίσαι, εἰσὶ 6& τῶν γινομένων ἀρχαὶ τὰ στοιχεῖα" πᾶν 

γὰρ τὸ HAD) ἔχ τινος γίνεται. xat ἐστι πρῶτα τῶν ἐνυπαρχόντων τοῖς 10 

γενητοῖς τὰ στοιχεῖα, ἐκ ὃξ τῶν πρώτων ἣ γνῶσις, εἰκότως 6 περὶ γε- 

γέσεως λόγος ἀπὸ τῶν στοιχείων τὴν ἀρχὴν ποιήσεται. σχεπτέον οὖν, 

φησί, ποῖα τῶν τοιούτων σωμάτων ἐστὶ στοιχεῖα. ἐπεὶ O& ἄλλοι ἄλλα 

20 ὑπέϑεντο, τὰς ἐχείνων δύξας ἱστορήσας πρῶτον τότε τὸ ἑαυτῷ ἀρέσχον ἐν 

τοῖς [Περὶ γενέσεως βιβλίοις 
~ 

pet, ἐν οἷς χαὶ τὴν αἰτίαν τοῦ γένεσιν ἐν τοῖς 15 

τέτρασιν εἶναι σώμασι δηλώσει. asics 6& τῶν σον ον τοῖς 

ὌΝ 

γενητοῖς λέγει τὰ στοιχεῖα, διότι χαὶ τὰ τος βηχότα ἐνυπάρχει αὐτοῖς. 
ἀλλ᾽ οὐ πρῶτα. σχεπτέον οὖν, φησί, τὰ ὁποῖα τῶν ἐν γενέσει σωμά- 

bd ~s ~ ΄ ΄ 

25 τῶν στοιχεῖα ἐστιν, ἐπ ἀπο τῶν ἐν γενέσει σωμάτων τὰ μὲν στοιχεῖα ἐστι, 90 
ἊΝ ἐν 5 ΄, 3: Q.~ \ ε τῶ Ὁ \ ~ σ 

τὰ δὲ ἐχ στοιχείων. ὅταν οὖν διορισϑῇ. τὰ ὁποῖα ἐστι τὰ στοιχεῖα. ὅτι 

τὰ ἐξ ἐναντίων eye. ποιοτήτων συνεστῶτα, ζητεῖν χρή, διὰ τί 
\ ταῦτα τῶν ἐν γενέσει σωμάτων ἐστὶ στοιχεῖα, χαὶ ἐπὶ τούτῳ, πόσα χαὶ 

ποῖα τῶν σωμάτων ἐστὶ τοιαῦτα ὡς εἶναι στοιχεῖα, ὅτι τὰ τέσσαρα, πῦρ, % 
ΜΕ, o> ~ ~ Q7 “ Υ̓͂ \ ς ΄ ς - ΄ 

90 G70, ὕδωρ, γῆ. ταῦτα δέ, φησίν, ἔσται φανερὰ ὑποϑεμένων ἡμῶν. τίς 
ἐστιν ἣ τοῦ στοιχείου φύσις" πρὸς γὰρ τὸν τοῦ στοιχείου λόγον 

ὃ ὃ᾽ DEe γένεσις om. D τοῦ] ἅπαντες Ὁ 5 ὅτι] οὖν ὅτι ¢ 6 dxo- 

λούϑως ζητεῖ CDE: ἀχόλουϑον ζητεῖ A: consequens est quaerere Ὁ προέϑετο DEb: 

προσέϑετο Ac 6. 7 τὸν περὶ om. E: tov EK? 9 εἶπεν Ec: ν del. E? εἶπε] 

2988 sq. det] corr. ex δὴ E? 16 γιγνόμενον DE γίγνεται Ὁ 18 τῶν] 9 

corr. E 20 ἑαυτῷ] αὐτῷ DE: ἐν αὐτῷ E 21 τοῦ] τὴν DE: corr. E? 

22 σώμασιν ὁ 23 γεννητιχοῖς A 25 ἐστι] ἐστιν Ec: v eras. E 26 διωρισϑῇ A 

τὰ (sec.)| τὸ D ἐστι τὰ OM. ὁ στοιχεῖά ἐστιν ¢ 28 τούτῳ] τούτων DE: τού- 

τοις EH? 28. 29 πόσα χαὶ ποῖα AK?: ποῖα DE: qualia et quot Ὁ 29 ὅτι] δηλονότι ὁ 

30 ἔσται A: ἔστι DEc ὑποϑεμένοις Ξε: ὑποθέμενος E ἡμῖν DEc ol τοῦ 

στοιχείου (pr.)] τῶν στοιχείων c 

a 
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παραβάλλοντες τὰ σώματα εὑρήσομεν, πόσα χαὶ τίνα ἐστὶ τὰ τοιαῦτα. χαὶ 267 

λοιπὸν ὁρίζεται τὸ στοιχεῖον oe ΠΧ ΟΣ εἶναι λέγων τῶν σωμάτων, εἰς 30 

ὃ τὰ ἄλλα σώματα διαιρεῖται τὰ στοιχειωτά: οὐ γὰρ σώματος ὡς 

σώματος ἀλλ᾽ ὡς συνθέτου σώματος ζητοῦμεν στοιχεῖον. χαλῶς οὖν 
a Oe Δ Ἂ 
5 εἶπεν εἰς ὃ τὰ ἄλλα σώματα ἐπ nd ἐνυπάρχον δυνάμει ἡ 

΄ > a) is 
ἐνεργείᾳ. τοῦτο δέ, φησί, ἐν ἔτι ἀμφισβητήσιμον, ἐπειδὴ 30 

~ \ τοῖς μὲν ovyxpicer 7 ἐχχρίσει λέγουσι thy γένεσιν γίνεσϑαι, ὥσπερ “Mure- 
δοχλῆς χαὶ ᾿Αναξαγόρας, eyaNouOel τὸ ἐνεργείᾳ τὰ στοιχεῖα ἐνυπάρχειν; 

τοῖς δὲ ἀλλοιώσει τὸ δυνάμει. αὐτὸ δέ, φησί, τὸ στοιχεῖον, χἂν διαιρετὸν 
ν᾿ ΄ - > 2 ~ ~ YD ΄, > 

10 ἢ ὡς σῶμα, ἀλλ᾽ ὡς στοιχεῖον εἰς ἕτερα τῷ εἴδει ἀδιαίρετόν ἐστι χαὶ δια- 40 
, ’ ~ ~ oO ~ νυ 

φέρει χαὶ ταύτῃ τοῦ στοιχειωτοῦ, ὅτι ἐχεῖνο μὲν εἰς ἕτερα τῷ εἴδει τὰ 
ΝΑ > i Ἃ κως ᾿Ξ \ aes ΄ ἘΠΕ ΟΣ ΄ ΜᾺ δι τ; τὰς πος στοιχεῖα διαιρεῖται, κἀν διαιρῆται χαὶ εἰς ὁμοιομερῆ ἢ γὰρ σὰρξ διαιρεῖται 

5 ’ ~ . ~ ~ vs 

υὲν χαὶ εἰς σάρχας, διαιρεῖται δὲ χαὶ els τὰ τέσσαρα στοιχεῖα τῷ εἰδει 
a ΄ 5". \ ὮΝ ~ 5 v2 a ~ >) σ ἢ ~ Y> \ - διαφέροντα ἀλλήλων, τὸ ὃὲ πῦρ οὐχέτι διαιρεῖται εἰς πο ον τὸ 45 

15 68 ἐνυπάρχον διορίζει τὸ στοιχεῖον τῶν εἰδῶν: χαὶ γὰρ διαιρεῖται τὸ 
δεῖς, ὦ ~ ve \ JL \ > \ / ΛΔ) > 2 4 YER: ἁπλοῦν σῶμα εἴς te τὸ | πέμπτον χαὶ εἰς τὰ τέσσαρα, ἀλλ᾽ οὐχ ἐνυπάρ- 268a 

χοντα" ὡς γὰρ γένος εἰς εἴδη διαιρεῖται, οὐχ ὡς στοιχειωτὸν εἰς στοιχεῖα" 

τοιοῦτον γάρ τι, φησί, τὸ στοιχεῖον ἅπαντες χαὶ ἐν ἅπασι τοῖς 

ci ts βούλονται εἶναι. χαὶ γὰρ τὸ τοῦ λόγου στοιχεῖόν ἐστιν, εἰς ὅ 

20 ὃ διαιρεῖται ὃ λύγος ἐνυπάρχον αὐτὸ ἀδιαίρετον ὃν εἰς ἕτερα τῷ εἰδει. 

909 ( k? >A δὺς 59 Ψ ~ ee aN τ τ he 7 τές 10 
Ρ. 9098419 bill Oy TO εἰρημξενον ἐστὶ OTOL LYE ιοὸν φῶς τοῦ USWP TTS IV, 

6 

71 » , ἂν - »» > \ ue la Ἐπειδὴ γένεσις ἔστιν, ἀναάγχη εἶναι στοιχεῖα. ἐξ ὧν τὸ γινόμενον yt- 
γεται. εἰ οὖν τοιοῦτόν ἐστιν τὸ στοιχεῖον. ἀνάγχη εἶναί τινα τῶν σωμάτων 

τοιαῦτα: ἀλλὰ μὴν τοιαῦτα τὰ στοιχεῖά ἐστιν. οἷα εἴρηται: ἔστιν ἄρα τῷ or 

τινὰ τῶν σωμάτων τοιαῦτα. xal TO μὲν συνημμένον δῆλον ex τοῦ εἶναι 1 

γένεσιν: εἰ γὰρ ἔστι γένεσις, ἀνάγχη εἶναι τοιαῦτα σώματα, ἐξ ὧν γίνεται i ἱ 1 ’ | 

τὸ γινόμενον χαὶ εἰς ἃ διαλύεται: τὴν δὲ πρόσληψιν ex τῆς χοινῇῆς προλή- 
᾿ i lY j i i 1 

>: ~ ~ a ᾽’ 

bews ἐπιστώσατο. OTL τοιοῦτον τὸ στοιγεῖον: τὴν δὲ ἐπιφορὰν λοιπόν, ὅτι ᾽ fs [ δ 

80 ἔστι τινὰ τοιαῦτα σώματα, ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς μαρτύρεται, ὅτι ἐν σαρκὶ 20 
~ 

χαὶ ξύλῳ χαὶ ἑχάστῳ τῶν τοιούτων ἔνεστι δυνάμει πῦρ χαὶ γῆ. 

1 πόσα χαὶ τίνα DEF: τίνα C: ποῖα xat τίνα Abe ἐστὶ] ἐστὶ καὶ πόσα C: ἐστὶν c 

τὰ AC: om. DE 3 τἄλλα © 5 δυνάμει ἢ] corr. ex δύναμιν E? 6 δέ 

om. ¢ 7 λέγουσιν ec χαὶ 6 A 9 ἀλλοιώσει] corr. ex ἄλλοις ὡς εἰ KE? 
χἂν] et zat A 10 ἐστιν ο 11 ἐχεῖνο Ab: ἐχεῖνα DEF ante τὰ suprascr. 

δηλονότι K: idem post ta E? 12 διαιρεῖται (pr.) om. A διαιρῇται}] corr. ex διαιρεῖ- 

tat HE} 14 odxétt] οὐ DE 15 χαὶ --- ἁπλοῦν (16) om. A 16 εἰς Ab; 

om. DEF 18 χαὶ om. ὁ 20 αὐτὸ DEb: αὐτῷ Ac 21 τοῦ] ἀλλὰ Ὁ 

ϑεωρητέον A: προϑεωρητέον DE: προσϑεωρητέον c 24 ἐστι DE 25 ante ἀλλὰ 

del. τὰ στοιχεῖά ἐστιν ofa εἴρηται ἔστιν ἄρα τινὰ τῶν σωμάτων τοιαῦτα KE? 20 τινὰ] 

supraser. E? 27 ἔστιν ὁ 28 ἃ Ab: 6 DEF 28. 29 προλήψεως] ὑπολήψεως ς 

91 ἔνεστιν ο 

ἴσο 



602 SIMPLICII IN L. DE CAELO IIL 3 [Arist. p. 302419] 

3) 

10 

20 

τῷ oO 

30 

ὅτι γὰρ ἔνεστι, δῆλον éx tod ἐχχρίνεσϑαι αὐτὰ ἐξ αὐτῶν: δυνάμει GE 268a 

ἔνεστι" τοῖς γὰρ τὰ τέσ ὅθι: σώματα ee ἀλλήλοις στοιχεῖα τι- 

ΟΣ 
He ἐς a τ = Vera ee Ἢ ἣ er ~ SOY ἘΞ ΕΞ 5 os 5 , = o~ 

SWLEVOLS δυνάμει ΛΞΕῚ jew αὐτὰ χω NDI τα ΘΕ τς χχρίσ SMG OVOWLATL 25 

χοινότερον ἘΠΕ ΕΣ δοχεῖ γὰρ ἢ ἔχχρισις ἐπὶ τῶν ΠΕ τ ἐνεργείᾳ 
o QL 2 ΄ - > , Nee, \ oN ae ek ycotar. ὅτι δὲ ἐχχρίνεται πῦρ ex σαρχός, Θεόφραστος μὲν ἀπὸ ὀφϑαλ- 

υῶν ἀνθρώπου φλόγα ἐχχριϑῆναι ἱστορεῖ, Μεγέϑιος ὃὲ ὃ ᾿Αλεξανδρεὺς 
, \ > \ > 4 € Fred rh ὃ 5 4 ὦ at DT NAN ~ 5 \ ~ 5 , ἰατρὸς ἐμοὶ διηγήσατο τεὐεᾶσθϑαι ἰσχιαδιχοῦ ἀνδρὸς πῦρ ἀπὸ τοῦ ἰσχίου 80 

© , ᾿Ν - 

ἐξελϑὸν χαὶ χαῦσαν τὰ στρώματα, ἐφ᾽ ᾧ χαὶ ἐπαύσατο τὸ Taos, δηλοῦσι 
‘ 

ὃὲ χαὶ at τῶν ἀνϑράχων ἐσχάραι ἀπὸ ποιὸς τινόμεναι “OL οἱ διαχαεῖς πὺ- 
΄ ΕΣ τὶ es ~ > ay \ ξ΄ ΄ ΄ > ~ 

ρετοί: ἀπὸ δὲ ξύλων πῦρ ἐχβάλλουσι to ἕτερον ξύλον ὡς τρύπανον ἐν τῷ 
σ . ~ Vv Ν ~ c ~ 

ᾧ περιστρέφοντες. ὅτι O& γῇ τούτοις ἔνεστι, δηλοῖ ἢ μετὰ τὴν καῦσιν 35 
> ~ ra ΄ > , ΄ ΄ 

δηλοῖ ὃὲ ual ἢ ἐχχρινομένη ὑγρύτης χαὶ ὁ ἐξατμιζό- 
= i > > > ἘΞ \ X \ δ y Ls ~ \ ~ \ X 

usvos ἀήρ. εἰ οὖν ἐν σαρχὶ μὲν χαὶ ξύλῳ ἔνεστι πῦρ χαὶ γῇ χαὶ τὰ 
΄ 5 \ x \ ow, \ ξ 5 Vv a“ 7 Vv Ὁ , Vv >) 

λοιπά, ἐν πυρὶ O χαὶ γῇ σὰρξ οὐχ ἔστιν 4 ξύλον οὔτε δυνάμει οὔτε ἐνερ- 

γείᾳ- ἐξεχρίνετο γὰρ ἄν ποτε’ δῆλον, ὅτι πὺρ μὲν χαὶ γῇ χαὶ τὰ λοιπὰ 40 
lf 

στοιγεῖα ἐστιν ὡς ἐνυπάργοντα σαρχὸς χαὶ ξύλου. ταῦτα δὲ ἐχείνων οὐχ ὦ <3 ν] 

2 > ” > > 
Exerdh 6& οὔπω δέδειχτοαι τὸ εἶναι τέσσαρα στοιχεῖα, ἦσαν δέ τινε 

Cc oO 5 ~ x 7 

of ἕν λέγοντες, Θαλῆς μὲν χαὶ “Ἵππων ὕδωρ, ᾿Αναξιμένης δὲ xat Διογένης 
se fe ὶ "7 7 ὌΝ ~ \ δλ 2 es 4b ἀέρα, ἽἽππασος 6& xat ᾿ Πράχλειτος πῦρ, χαὶ τὸ μεταξὺ ᾿Αναξίμανδρος, 45 

f 

TOS 
/¢ oS > \ / Υ \ ~ 

σελ ήχενν OTL, χαὶ εἰ 7} τεσσαρα Ely, τὰ TOWTA OWUATS 
Ὁ Ὁ fe | 

ELXOTWS f \ 

ay v 

προσ 
ἀλλὰ ἕν. οὐχ ἐνυπάρξει ἐν ἐχείνῳ οὔτε χατ᾽ ἐνέργειαν οὔτε χατὰ δύναμιν 268b 

τὰ ἐξ αὐτοῦ γινόμενα. ἀλλὰ προσυεῶρητεον τὸν τῆς γενέσεως τρόπον". εἰ 

υὲν ce ἐχχρί ίσει Ὁ: τις τὴν γένεσιν, ἐνυπάρχειν ἀναάγχη. εἰ δὲ χατὰ 

ἔτι. ἐπειδὴ δὲ δοχεῖ χαὶ ἐχ τῶν συνθέτων διαλυομένων γί- 5 
~ ~ , 4 a 

ae τὰ Ρ ΣῊΝ χαὶ ἐχ τῶν στοιχείων τὰ σύνθετα: χαὶ γὰρ οἱ ἕν τὸ 

στοιχεῖον ὑποτιϑέμενοι ἐχ. τούτου τὰ ἄλλα γεννῶσιν: οὐ διὰ τοῦτο ὁμοίω (Ms 
>) 7 ¢ , ‘\ ~ » ~ Cc , 5 ~ 

ἐνυπάρχειν ῥητέον τὸ στοιχεῖον ἐν τῷ συνθέτῳ xat τὸ σύνϑετον ἐν τῷ 

στοιχείῳ, οὐδὲ ταὐτὸν εἶναι τὸ ἐνυπάρχειν τινὶ χαὶ τὸ γεγονέναι ἐξ ἐχείνου " 10 
A X \ ΄ ~ Wie > ~ QO / ΡῚ 2) ~ \ \ 

τὰ υὲν γὰρ ἁπλᾶ γινόμενα ex τῶν συνθέτων ἐνυπῆρχεν αὐτοῖς. τὰ δὲ 
~ ~ > vo 7 ~ > 

σύνϑετα γίνεται μὲν ἐχ τῶν ἁπλῶν, οὐ μὴν ἤδη xat ἐνυπάρχει αὐτοῖς" οὐ 
΄, v ~ Ἃ 

γὰρ αὔταρχες τὸ γεγονέναι ἔχ τινος πρὸς τὸ ἐνυπάρχειν αὐτῷ. ὥστε, xdv 
\ ~ Qz > ~ ΄ - 5 a A ~ 

εἴη σὰρξ χαὶ ὀστοῦν χαὶ τῶν συνθέτων ἔχαστον éx τῶν ἁπλῶν. οὐ διὰ 15 
LY 

3 ἐχχρίσεως DEb: χρίσεως F: xtvijsews A 4 ἐνυπαρχόντων A: ὑπαργόντων DE: 

existentibus Ὁ 6 ἱστορεῖ] hoc fragm. om. Wimmer oom. A 7 ἰσχιαχοῦ D 

8 ἐξελθὼν ἘΠ: corr. E* 9 at om. DE ἐσχάραι] ἰσχάρες DE: ἐσχάρες EK” 

10 ἐκβάλλουσιν ὁ ἕτερον AFb: στερρὸν DE 12 δηλοῖ AE?: δήλη DEb, comp. F 

ἐχχρινομένη) seq. ras. 1 litt. E 14 γῇ AE?b: om. DE 16 ἐνυπάρχοντα] mut. in 

ἐνυπάρχοντος KE? 18 τὸ AC: corr. ex tt E?: te post lac. 2 litt. D 19 daddys 

DE δὲ Ab: om. DE 20 ἵππασσος DE 21 προσέϑηχε ACe χαὶ εἰ A: χἂν 
εὖ C: ef F: ef xat DE 22 add” DE 23 γενόμενα DE προσϑεωρητέον] prius 

considerandum b 24 yap om. A λέγει τις Ab: τις λέγει DEF 25 βολὴν DE: 

corr. 1? zat Ab: om. DE 26. 27 τὸ στοιχεῖον Ab: τῶν στοιχείων DE 

90 γενόμενα DE 31 ἐνυπάρχειν DE αὐτοῖς --- ἐνυπάρχειν (32) om. Καὶ 



20 

bo or 

30 

προσϑεωρητέον F: προϑεωρητέον AD: considerandum Ὁ τῆς γενέσεως] del. E? 

SIMPLICIL IN L. DE CAELO III 3 [Arist. p. 302419. 98] 603 

τοῦτο ῥητέον ἐνυπάρχειν ταῦτα τοῖς ἁπλοῖς, ὡς οἱ κατὰ ἔχχρισιν τὴν γέ- 208» 

νεσιν ἀποδιδόντες φασίν, ἀλλὰ προσϑεωρητέον, τίς ὁ τρόπος τῆς is γενέσεως 
ao i γὰρ χατὰ ἀλλοίωσιν, οὐχ avayxy ἐνυπάρχειν. 

) f ‘ ἮΝ ~ ΄ 

p. 302298 ᾿Αναξαγόρας δὲ ἐναντίως ᾿μπεδοχλεῖ λέγ 

) 
’ σ ~~ \ ‘ ‘ ’ 

στοιχείων ἕως τοῦ τὸ γὰρ πῦρ χαὶ τὸν αἰϑέρα προσαγορεύε!: 

“ὡς στοιχείων ῳνημονεύσας ἀέρος χαὶ πυρὸς χαὶ τῶν συστοίχων τού- 2 
‘ 

ied 

τοῖς. ἅπερ χαὶ i es Be Bes SE Fane cs i) a Lg Daa “πεδοχλῆς ἔλεγε στοιχεῖα, το; τῆς ᾿Δναξαγόρου δόξης 
΄ ~ ) ~ 

υνημονεύει ὡς évavitas τῇ “Kuneéoxhéous, οὐ κατὰ τὴν τοῦ στοιχείου 
‘ 

Vv \ Ἂ > 

ἔννοιαν: πάντες γὰρ τ ἔλεγον. εἰς ὃ ἐνυπάρχον διαιρεῖται τὰ σώ- 
> \ > 5 ΄ 

ματα, αὐτὸ δέ ἐστιν ἀδιαίρετον εἰς ἕτερα τῷ εἴδε'" ἀλλ᾽ ἢ διαφωνία γέγονε, 
Q?) σ΄ . ΄ la ς 8 4 Ny vy , 2 , 

xa? ὅσον τὴν τοιαύτην φύσιν of μὲν ἄλλοις οἱ δὲ ἄλλοις σώμασιν ἐνυπάρ- 
) > ~ > Ξ 

yew ἔλεγον, ᾿Εμπεδοχλῆς μὲν τοῖς τέτρασιν ἐχεῖνα λέγων στοιχεῖα, ᾿Αναξα- 
΄ e , ~ 

γύρας δὲ ταῖς Ouorouspstars, Θαλῆς δὲ τῷ ὕδατι, ate 63 ἄλλῳ τινί: τῷ 
+ \ >] c Vs ~ ~ 

γὰρ αὐτῷ τεχμηρίῳ χρώμενος ἕχαστος τὰ xa’ αὑτὸν ἔλεγε στοιχεῖα τῷ 
‘ ) ~ La >] 1 . ws x 

αὐτὰ μὲν sx τῶν ἄλλων ἐχχρίνεσϑαι, τὰ 68 ἄλλα a τούτων μηχέτι. διὰ 
5 , ὌΝ προ ιλξειπὸ τὰ ΕΞ ἐπ τα ΕΣ a σὲ τοῦτο γὰρ χαὶ ᾿μπεδοχλῆς τὰ τέσσαρα ἔλεγεν εἶναι στοιχεῖα. χαὶ ᾿Αναξα- 

, ’ t ~ > ΄ >) ~ \ ~ , 

γόρας τὰ ὁμοιομερῆ. οἷον σάρχα χαὶ ὀστοῦν χαὶ τὰ τοιαῦτα, σπέρματα 
7: ΄ be > \ \ ΄ Ἀ ΠΝ a , ~ ~ ¢ Vv 77 

ἐχάλει, ἐξ ὧν χαὶ τὰ ὑπὸ “Euredoxhgovs στοιχεῖα. μευΐχϑαι ἔλεγεν ἀέρα 
- \ v , > 3 ΄ - ΄ ~ ΄ 

χαὶ πῦρ χαὶ τὰ ἄλλα πάντα χαὶ εἶναι ἀϑροίσματα τῶν ὁμοιομερῶν πάντα, 
ῳ > Seas > ~ \ > \ 5 ΄ ΄ 

wn δοχεῖν ὃὲ ἐξ αὐτῶν εἶναι διὰ. τὸ ἀόρατα χαὶ ἀναΐσϑητα διὰ υἱχρότητα 
δ᾿ ΣΕ σὰ Q\ 2 5 , . 4 ~ ~ ~ OQ 7 Sf 

Swat τὰ μοι ΞΟ). 0 OF Δναξαγόρας πολλαχοῦ τῷ) TOU αἰὕξοος ὠνημαᾶτι 

\ > 
ἀντὶ τοῦ πυρὸς χέχρηται. εἰπὼν δὲ τὴν ~ 

τῶν στοι- ΩΣ 

΄ 7» 

χατξρὴ οὐςφὰν πξἜρ 

o7 

\ 

ι 

4 \ oO ‘ > , > ~ σ ΄ \ TY 

χξίων χα! AWA τὴν EVAYTLWOLY αὐτῶν παραδούς, οτι G WEY Eu TEO δοχλῆς 

\ 

Ta πάντων στοιχεῖα, 6 δὲ ᾿Αναξαγόρας χαὶ ταῦτα χαὶ τὰ ἄλλα πάντα 
ἀπὸ τῶν ὁμοιομερῶν συνίστησι χαὶ ἀπὸ τούτων ὡς ὁμοιουερῶν χαὶ αὐτῶν 

ὄντων, τὴν μὲν περὶ τοῦ στοιχείου δόξαν ἀπὸ τῆς τὸ προλήψεως ἔλαβεν 
ὁμολογουμένην, τίνα δέ ἐστι τοιαῦτα σώματα, οὐχέτι παρ᾽ ἐχξείνων hap- 

. 

7, . la 4 \ rd bm Vin 5 \ ] » ’ 5 βάνει: διαφέρονται yao περὶ τούτου: ἀλλ αὐτὸς δείξας ἐφεξῆς, τίνα ἐστὶν 
ἁπλᾶ τῶν σωμάτων, ἕξει δεδειγμένον, τίνα τὰ στοιχεῖα ἐστιν 

ὑπάρχειν DE 1. 2 γένεσιν --- τρόπος (2) om. E: γένεσιν τιϑέμενοι φάσχουσιν meg. E 
, 

᾽ 

χατ 

τῆς E τοῦ στοιχείου] τούτων c 11 γέγονεν ς 12. 13 ὑπάρχειν DE 

τέτταρσιν D 14 ἄλλῳ] corr. ex ἄλλο E? 17 τέτταρα Ὁ 18 σπέρμ. 
Ab: ἅπερ σπέρματα DEF 19 στοιχεῖα Ab: λεγόμενα στοιχεῖα DEF 20 τὰ Om. 

| 
΄ = “ὦ ͵ + , +” 

στησι --- ὁμοιομερῶν) mg. E? συνίστησι] comp. A: συνέστησε DF: συνίστητιν E*e 
ς ε ¢ 5 P ἢ = 28 ὑπολήψεως c 29 ὡμολογημένην c τὰ τοιαῦτα ς 

-9ῃ 

"0 

90 

45 

τὰ ὁμοιομερῇ πάντα ἀπὸ τῶν τεσσάρων συγχεῖσϑαί oyor zat εἶναι 269a 
αὖ ς 

e ὑπάρχειν Ὁ 4 δ᾽ DEc ἐμπεδοχλεῖ ἐναντίως ς περὶ -- 

τοῦ (5)] ἕως Ὁ (6 ταὐτό ς 9 μνημονεύει] Ab: ἐμνημόνευσεν DE tH] corr. 
‘ ik ‘ iy al 

ατα 

ι 

σμικρότητα DE 24 αὐτῶν Fb: αὐτῆς ADE 25 τὰ] ta μὲν DE 27 συνί- 
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p. 30205 “Emet δ᾽ ἐστι φυσικοῦ σώματος χίνησις ἕως tod ὅτι οὐχ 269a 
Vv wv , 

ἔστιν ἄπειρα, καϑάπερ οἴονταί τινες, ϑεωρητέον. 

> 

Πρὸς τὴν ἀπόδειξιν τοῦ εἶναι ἁπλᾶ σώματα χαὶ ταῦτα τὰ τέσσαρα 
χρῆται τοῖς ἤδη δεδειγμένοις ὑπ᾽ αὐτοῦ, ὅτι φυσιχά ἐστι σώματα τὰ ἀρχὴν 15 

χινήσεως ἐν αὑτοῖς ἔχοντα χαῦ᾽ αὑτά, ὅπερ ἐν τῇ Φυσιχῇ ἀχροάσει δέ- or 

S \ σ ~ ΄ Cc ΄ 5 ¢ ~ Ὁ ar / \ σ δειχται, χαὶ ὅτι τῶν χινήσεων at μέν εἰσιν ἁπλαῖ αἱ GE μιχταί, χαὶ ὅτι 

ἢ μὲν ἁπλῇ ἁπλοῦ σώματος, ἢ δὲ μιχτὴ μιχτοῦ, χαὶ τοῦ ἁπλοῦ σώματος 

ἁπλ ἢ χίνησις: at γὰρ τῶν συνθέτων χινήσεις ἁπλαῖ χατὰ ἐπιχράτειαν 20 

τῶν ἐν αὐτοῖς ἁπλῶν γίνονται: ταῦτα δὲ ἐν. τῷ πρώτῳ ταύτης τῆς πραγμα- 

10 τείας ἔχει δεδειγμένα. τούτων GE χειμένων, ἐπειδή εἰσι χινήσεις ἅπλαϊ 
al χατὰ τὰς ἁπλᾶς γραμμὰς γινόμεναι τήν te εὐϑεῖαν χαὶ τὴν περιφερῆ. 

φανερόν, ὅτι ἔσται χαὶ σώματά τινα ἁπλᾶ, εἴπερ αἱ ἁπλαῖ χινήσεις ἁπλῶν 3 

σωμάτων εἰσὶ χατὰ φύσιν: τὰ ὃς ἁπλᾶ τῶν σωμάτων στοιχεῖά ἐστι, διότι 

χαὶ εἰς αὐτὰ διαιρεῖται τὰ σύνϑετα, αὐτὰ ὃὲ ἀδιαίρετά ἐστιν εἰς ἕτερα 

15 τῷ εἴδει. 
Te S\ Ss ᾿ , Vv 7 \ La} \ Cc ey, Sew, ge A ~ 

» O& διὰ τί ἔστι δύναται μὲν διὰ τὰ ἁπλᾶ εἰρῇσϑαι: διὰ τοῦτο 
1άρ ἐστι στοιχεῖα, ὅτι ἐστὶ τὰ τὴν ἁπλῆν χίνησιν χατὰ φύσιν χινούμενα 30 

σώματα: δύναται δὲ χαὶ πρὸς τὴν γένεσιν ἀναφέρεσϑαι: ὅτι γὰρ ἐδείχϑη 

ἡένεσις οὖσα, διὰ τοῦτο ἔστι τινὰ στοιχεῖα" wh γὰρ ὄντων στοιχείων γένεσιν 

20 ἀδύνατον εἶναι. 
΄ als σ Ὑ c ~ ΄ ia! δ nen > >! \ 

Δείξας δέ, ὅτι ἔστιν ἁπλᾶ τινα σώματα, ἃ xual στοιχεῖα ἐστιν, ἐπὶ 

τούτῳ ζητεῖ, πότερον πεπερασμένα ταῦτα ἣ ἀπειρα, χαὶ εἰ πεπε- δῦ 

ρασμένα., πόσα. χαὶ δυνατὸν μὲν ἣν ἀπὸ τῶν χινήσεων χαὶ τοῦτο λα- 

βεῖν, ὅτι πεπερασμένα, χαὶ πόσα, ὃ ὃὲ πρῶτον μὲν πρὸς τοὺς ἄπειρα λέ- 
΄ a 

25 yovtas ἐνστὰς χατασχευάζει, ὅτι πεπερασμένα, ἔπειτα πρὸς τοὺς ἕν τὸ 
τὰ το Qe ΄ c ~ If ΄ \ ΄“ 4 X aes 4 στοιχεῖον τιϑεμένους ὑπαντᾷ ἀξιοπιστότερα γὰρ οὕτως ἔσται τὰ δειχϑησό- 40 

ἜΝ ΟῚ ΄ \ a7 ε ς - 
ὑενα μὴ ἐνοχλούσης τινὸς δόξης ὡς πιϑανῆς. 

γ.2090υ138 Καὶ πρῶτον τοὺς πάντα τὰ GuotowEepyH στοιχεῖα ποι- I ὶ 

odvtas ἕως τοῦ χαϑάπερ εἴρηται πρότερον. 45 

30 Τῶν ἄπειρα λεγόντων τὰ στοιχεῖα Λεύχιππος μὲν χαὶ | Δημόχριτος 2690 
/ > bed ΟῚ ΄, ΄ 2.4 ΞΕ 4 Χ mae id \ ᾿ς 

τὰς ἀτόμους ἀπείρους ὑπέϑεντο, ᾿Αναξαγόρας δὲ χαὶ ᾿Αρχέλαος τὰς ὁμοιο- 
eee aes Nig eee Nis Be ὁ ΞΝ 7, c ~ \ fF waeeN Vane X >. 

υξρειᾶς, RAL πρὸς TALTYY πρώτην ὑπᾶντα τὴν Gocady. χαὶι εἰρηχξε μὲν θη 

1 & ἐστι A: δὲ παντὸς τοῦ DE: δέ ἐστι παντὸς F: δ᾽ ἐστι παντὸς ὁ σώματος --- 

ἄπειρα (2)] ἕως Ὁ ὃ τὰ A: om. DE 4 ta] τὴν ἐ ὃ αὑτοῖς E?: ἑαυτοῖς C: 

αὐτοῖς ADEc Φυσιχῇ] 192613 8 ἡ A: om. DEF LAT Ὁ 9 πρώτῳ] cap. 2 

19. ἐστι CERF: .comp..D: εἰσι A: ἐστὶν ὁ 14 χαὶ ACb: om. DEKe 16 ἔστιν e 

17 ἐστιν ὁ supra τὰ add. χατὰ E 22 τούτῳ] τοῦτο DE: corr. E? 26 ὑπαντᾷ 

CDE: ἀπαντᾷ A 28 πρῶτον] seq. ras. 3 litt. E στοιχεῖα --- τοῦ (29)] ἕως Ὁ 

090 μὲν] δὲ E 32 χαὶ (alt.) om. ὁ 



knee 

10 

15 

20 

τῷ or 

30 
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πρὸς αὐτὴν ἐν τῷ πρώτῳ τῆς Φυσιχῆς ἀχροάσεως, λέγει OF καὶ νῦν xat 209ν 
a » σ Ἃ ~ ¢ 4 e 4 \ Δ ~ ~ ΄ τὰ 

δείχνυσιν, ὅτι μὴ ὀρθῶς ὑπέϑεντο οἱ πάντα τὰ ὁμοιομερῆ στοιχεῖα ὕπο- 5 

ϑέμενοι: πολλὰ γὰρ χαὶ τῶν συνθέτων σωμάτων, ἅτινα οὐχ ἂν εἴη στοι- 

χεῖα, δμοιομερῇ. δμοιομερῇ γάρ ἐστι τὰ εἰς ὅμοια τῷ ὅλῳ μέρη διαιρού- 
- ᾿ Naf \ ~ \ ΄ NO NSC ° σ΄ > 

usva, τοιαῦτα δὲ σὰρξ χαὶ ὀστοῦν καὶ ξύλον χαὶ λίϑος, ἅπερ ὅτι wy ἐστιν 
΄ ~ ~ > , » ΕΞ, ΚΞ σ + \ (eat τὼ ; ἁπλᾶ δῆλον: ἐχχρίνεται γὰρ ἀπ᾽ αὐτῶν, ὥσπερ εἶπε, τὰ ἁπλᾶ σώματα 10 

πῦρ καὶ 1ἢ καὶ τὰ wetacd, χαὶ τὴν γένεσιν éx πλειόνων ἔχει. ex γὰρ 
“Ὁ wv Ν > ~ Vv \ ow 

τροφῆς γίνεται ποικίλης οὔσης, χαὶ τὸ ξύλον GE χαὶ γῆς τι ἐχει χαὶ ἀέρος 

χαὶ ὕδατος, χαὶ ὃ᾽ λίϑος οὐχ ἄνευ ὕδατος: ἄνευ γὰρ ὕδατος συνεχῆ, τὴν - | ἐμ | 

iy Ἰενέσϑαι ἀδύνατον. xat αὐτὸς δὲ ᾿Αναξαγόρας λέγει μὴ εἶναι στοιχεῖα τὸ 

ταῦτα τὰ τέσσαρα, καίτοι ὁμοιομερῇ ὄντα. εἰ οὖν μηδὲν σύνϑετον στοι- 
δὴ 

χεῖον: ἁπλοῦν γὰρ τὸ στοιχεῖον" τὶ δὲ σύνϑετον σῶμα δμοιομερές, ὡς ΠῚ 

> 

πῦρ καὶ γῇ χαὶ τὰ μεταξύ, συνάγεται ἐν τρίτῳ σχήματι, ὅτι οὐχ ἅπαν 
ἔσται τὸ ὁμοιομερὲς στοιχεῖον, ἀλλ᾽ ὃ μή ἐστι σύνϑετον μη: διαιρεῖται 90 

εἰς ἕτερα τῷ εἴδει. οὐ πᾶν δὲ ὁμοιομερὲς τοιοῦτον, εἴπερ oat χαὶ ὀστοῦν 

χαὶ τὰ τοιαῦτα ὁμοιομερῆ ὄντα διαιρεῖται εἰς ἕτερα τῷ εἴδει, ἐξ ὧν χαὶ 
συνίσταται. ἣ δείξας, ὅτι μὴ ὑγιῶς of τὰ ὁμοιομερῇ στοιχεῖα λέγοντες 
εἶπον, προσέϑηχε χαϑόλου,. τίνι δεῖ χρίνειν τὸ τ es Dv, ὅτι οὐ τῇ ὅμοιο- 2% 

λλὰ τῷ ἀδιαίρετον εἶναι εἰς ἕτερα τῷ Qe 
, SX » \ ΄ 

ὑερείᾳ οὐδὲ ἄλλῳ τινὶ τοιούτῳ, 
W> 

εἰδει: 

p. 302020 "Ett δὲ οὐδ 
ᾧ ποσῷ. 30 

> ‘ ~ ΄ ’ὔ Lo >] = , \ ὮΝ» ao 5 , 

Απὸ τῆς ὁμοιομερείας πρότερον ἐπιχειρήσας xal δείξας, ὅτι οὐ πάντα 

τὰ ἀπο ἐν Ἐπ ἐστιν: οὐδὲ γὰρ ἁπλᾶ πᾶντα' νῦν πρὸς τὴν ἀπει- 
~ 

ρίαν ὑπαντᾷ χαὶ συγχωρήσας xa’ ὑπόϑεσιν τῇ ὁμοιομερεία λέγει, ὅτι, 

χἄν ὁμοιομερῆ τις λαμβάνῃ τὰ στοιχεῖα, οὐχ ἀνάγχη διὰ τοῦτα ἄπειρα 80 
ποιεῖν αὐτά: χαὶ πεπερασμένων γὰρ ὑποτιϑεμένων τὰ αὐτὰ δυνατὸν ἀπο- 

διδόναι, χἂν ὀλίγα τις τς ται τῷ ἀν ἀπ ν δύο 7 τρία ἣ τέτταρα, χαϑάπερ 

Ἐμπεδοχλῇῆς. χαὶ γὰρ οὗτος τέσσαρα τὰ στοιχεῖα ὑποϑέμενος καὶ ἕχαστον 

αὐτῶν ὁμοιομερὲς εἰπὼν ἐκ τούτων πᾶσαν τὴν γένεσιν ἀποδίδωσι, πλὴν 40 

"Euredoxdys μὲν ἁπλᾶ ταῦτα ὑποτίϑεται, ᾿Αναξαγόρας ὃὲ χαὶ ταῦτα 
σύνϑετα ἐξ ὁμοιομερῶν, ὥσπερ χαὶ τὰ ἄλλα πάντα τὰ αἰσϑητὰ σύνϑετ 

1 Φυσιχῆς) 14 2 οἱ A: om. DE 4 ὁμοιομερῆ (pr.) A: ὁμοιομερῆ ἐστιν DE: sunt 

similaria b ἐστι] ἐστιν E: om. F μέρει AE: corr. E! 6 εἴπε] 302022 
εἶπε, ta] εἰ πέντε A 7 καὶ (tert.) DEb: ἃ Ac éx yap E*b: xat yap ADE: xat 

yap exe 10 δὲ] 62.6 ς 11. 12 εἰ --- στοιχεῖον DEb: om. AF 12. 13 ὡς 

πῦρ] ὥσπερ DE 14 ἔσται] ἐστὶ ς 16 εἴδει] εἴδει στοιχεῖα ς 19 τῷ (pr.)] τὸ EF: 

eorr. E? Το δτ ες οὐδ᾽ c: ob} ADE: om. F οὕτω ADF: οὕτως Ee 

22 7 (alt.)] καὶ A 24 γὰρ om. A 24. 25 thy ἀπειρίαν Ab: tov ἄπειρον D: τ 

ἄπειρον E 26 λαμβάνει E: corr. E? 98 τέτταρα ADE: ὃ F: τέσσαρα c ρ μ ρ θ 

90 ἀποδίδωσιν Ee 32 τὰ (alt.) om. D 



> ~ ΄ ~ ~ >} ~ 5 ~ 

EX τῶν ὁμοιομερῶν ποιεῖ xat ἐπιχράτειαν ἑνὸς τῶν ἐν αὐτοῖς yapaxtypr- 269> 
ἊΨ Ξ \ / 5) ? b) ~ ΄ 

ζόμενα. εἶτα χαὶ τρίτον ἐπ᾿ ἀμφοῖν ἐπιχείρημα ἐπ᾿ Ne. ἀπό τε τῆς ὁμοιο- 
δ \ ~ 3 / pl la ~ Were 

wspstas ual ἀπὸ τῆς ἀπειρίας. ἐπειδὴ yoo, φησί, χἂν ἄπειρα τῷ πλή: ; 
ὕει τὰ στοιχεῖα ὑποϑῶνται. συμβαίνει μὴ πάντα τὰ σύνϑετα ἐξ ὅμοιο- 270a 

5 μερῶν ποιεῖν: σάρχα μὲν γὰρ τὴν αἰσϑητὴν χαὶ χρυσὸν χαὶ τὰ τοιαῦτα 

ἐξ ὁμοιομερῶν ποιεῖν αὐτοῖς ὁπωσοῦν προχωρεῖ ἐπιχρατοῦντος τοῦ πλήϑους 

ἐν τῷ μίγματι τῶν ἀναισϑήτων διὰ μιχρότητα σαρχίων ἣ χρυσίων, πρόσω- 5 

Tov OF χαὶ τὰ ἄλλα. ὀργανιχὰ χαλούμενα μόρια οὐχέτι δυνατὸν ἐχ πολλῶν 

ἀναισθήτων τῷ μεγέϑει προσώπων συντιϑέναι. χαὶ ὃ μὲν ᾿Αλέξανδρός φησι 
> Ρ ΄ a 7 

10 μὴ εἶναι ἐξ ὁμοιομερῶν, διότι ὃ ὀφθαλμὸς χαὶ 7 ῥὶς οὐχ ἔστιν ὅμοια" 
: Ξ 

υήποτε δὲ ἀχριβέστερον ὃ ᾿Αριστοτέλης εἶπε πρόσωπον γὰρ οὐχ ex 10 

προσώπων, διότι τὰ. ὁμοιομερῆ. εἰ χαὶ ἀλλήλοις ὅμοια ἔχει τὰ υὐύρια, 
5 La! κω , c ~ 5 oe ied ~ σ σ A ΄ 

οὐ διὰ τοῦτο λέγεται ὁμοιομερῆ, GAN ὅτι τῷ ὅλῳ ὅμοια ἔχει τὰ μέρη. 
΄ >\ > ~ fC \ +9) Ὁ» ~ 

navy ὃὲ ἀχριβῶς eae τὸ οὐδ᾽ ἄλλο τῶν χατὰ φύσιν ἐσχημα- 
΄ 59 7 > ἊΣ » ΄ ΡΞ 

15 τισμένων οὐδέν, ἐπειδὴ οὐ μόνα τὰ ἐξ ἀνομοίων ἀλλήλοις συγχείμενα 15 
5 ~ ΄ Μ 

οὐχ ἔχει ὅμοια τὰ ἘῸΝ τῷ ὅλῳ, ὡς εἴρηται ἐπὶ τοῦ προσώπου, ἀλλὰ χαὶ 
. 2 ey: 

ἕν OlS ομοιᾶὰ τᾶ 
\ 

py ἀλλήλοις ἐστὶ xat τῷ ὅλῳ TOD ὅλου χατὰ σχῆμα a Qs 
Oy 

[0] φυσιχὸν εἰδοπ τ ὡς τὸ τοῦ χρανίου ὀστοῦν ἣ τοῦ βραχίονος ἢ 
” i SN ~ ve 

TOU [7/000 Ἢ VEUPOY ἡ φλὲψ ἣ ἀρτηρία. 000 20 @- 
~ Die ye 7 --σ 

ταῦτα εξ ὁμοίων τῷ ὅλῳ 

90 μερῶν ἐστι" χἂν γὰρ a τοῦ ὀστοῦ μέρος ὀστοῦν χαὶ τὸ τοῦ νεύρου νεῦρον. 

ἀλλ οὐχ ἘΠ τοὶ τὸ μέρος τῷ GAM, τὸ δὲ ὅλον μετὰ τοῦ σχήυατος 
Σ 2 Ξ 
Ε ς 

9) A 

ἦν τοῦτο, ὅπερ εἶναι λέγεται. ἀνάγχη “AT αὐτοὺς χαὶ μὴ ἐ 

μερῶν τινα γίνεσθαι, χαὶ μηδὲν ἢ ἀπειρία συντελεῖ πρὸς τὸ ies, ἐξ 25 

ὁμοιομερῶν εἶναι, οὐδὲν χωλύξι πεπερασμένα τὰ ὙΠΟ τ ποιεῖν, εἴπερ 
- \ 

25 ἐστὶ στοιχεῖα" χαὶ γὰρ ieee eye ον ἤντων τὰ μὲν ἐξ δμοίων ἔσται 
/, ως. ; 5 5 Ce > 

ne ἐξ ἀνομοίων, ὥσπερ χαὶ a ene ον ὑποχειμένων. εἰ οὖν τὰ αὐτὰ σώζειν 
> \ , 

δυνατὸν πεπερ γπισυένας TE TAS ἀρχὰς χαὶ ἀπείρους ὑποτιὕευ, μένους. βέλτιον. 30 

ra φησί, πεπερασμένας λαμβάνειν, ὥσπερ χαὶ ἐν τοῖς ἀπο ιδοοΣ χαὶ ὡς ὃυ- 

νατὸν ἐλαχίστας. εἰ γὰρ ἀγνοουμένων τῶν ἀρχῶν ἀγνοεῖσϑαι χαὶ τὰ ἐξ 

80 αὐτῶν ἀναγχαῖον, ὃ γινώσχειν τὸ ἐκ τῶν ἀρχῶν βουλόμενος πεπερασμένας 

ἀρχὰς ὑποτιϑέσϑω καὶ ταύτας ὡς ἐλαχίστας. διότι τὸ μὲν ἄπειρον ἄγνω- 3 

στόν ἐστι. τὸ ὃς πεπερασμένον γνωστόν, χαὶ τοσούτῳ μᾶλλον, ὅσῳ εὐπ ete 

ληπτότερόν ἐστι xat τῇ wovelor πλησιάζει. διὸ χαὶ ot μαϑηματιχοὶ ἐπι- | Hl. ἵ ησ | 

1 éx τῶν A: ἐξ DE 1. 2 γχαραχτηριζομένων D 4 τὰ (alt.) om. ὁ 5 σάρκα -- 

ποιεῖν (6)] mg. EK? vey om. ἘΣ τὴν om. E? 6 ὁποσοῦν E: corr. EB? 

6. 7 ἐν τῷ μίγματι tod πλήϑους CF 7 μιχρότητα A: σμιχρότητα CDE σαρχίων] 

τῶν 6. corr. E 9 φησι Ab: τὸ πρόσωπόν φησι DE: φησὶ τὸ πρόσωπον c 11 εἴπεν 

Zc: corr. HE? 12 et xat A: xdv DE ὅμοια om. DE: corr. E? ἔχει AE: ἔχῃ 

DE? 13 ὅλῳ] λόγῳ A 14 οὐδ᾽ A: οὐδὲ CDE 15 ἀνομοιομερῶν Fe 
17 ἐστὶν c 18 εἴδος πεποιημένου DE 18. 19 ἡ tov] ἡ A 20 ἔστιν e 23 πρὸς 

τὸ om. E 28 ἐν scripsi: zn Ὁ: of ἐν ADEc ναϑήμασι DE 29 ta] to A 

30 ἀναγκαῖον --- βουλόμενος om. b 6 AE?: om. DE τὸ] τὰ ὁ πεπερασμένας 

DEb: om. A: πεπερασμένας τὰς c 92 ἐστιν ὁ 90 μαϑηματιχοὶ] μαϑηματιχὴν A 

disciplhinalem et Ὁ 
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\ ~ v _™ ε ΄ , , \ 9r 
στημονιχὴν γνῶσιν ἔχειν τῶν ὑποχειμένων βουλόμενοι πεπερασμένας τὰς 270a 

> \ ΄ δι - vn nn ~ ~ ~ \ ~ 

ἀρχὰς λαμβάνουσιν ἣ τῷ εἴδει ἢ τῷ ποσῷ, τῷ μὲν εἴδει. ὅταν σημεῖον 40 
\ Ἁ \ > | , ys Ox / » ‘ tal 2 ~ ΄ὔ v4 

χαὶ γραμμὴν χαὶ ἐπίπεδον optCwytary οὐ γὰρ Ev ἀριϑμῷ τούτων Zxastov, 
> \ ~ Y> \ UN SF ~ ay ~ ( \ > i) ΄ γε ε 

ἀλλὰ τῷ εἰδει χαὶ τῷ λόγῳ τῷ GE ποσῷ μαϑηματιχὰς ἀρχὰς ὡρίσϑαι ὃ 
εἰ ir , , 5 ‘ ») ~ ΄ , 

μὲν [ΠΙΠοτάμων λέγει. ὅταν ay μονάδα ἀρχὴν ee λαμβάνωσιν, ᾿Ασπαά- qn 

~ , s ’ -- 

σιος δὲ τῷ ποσῷ ὡρίσϑαι τὰ πέντε αἰτήματά φησι: ταῦτα γὰρ οὐ κατ᾽ 45 
>) 3 \ b] > C x nem pone CCn7 a ἣν ΚΖ \ ) ΓΞ » . 

εἶδος, ἀλλὰ xat ἀριϑμὸν πέντε ἐστί.  dovatar dé, φησὶν ᾿Αλέξανδρος, ap- 
\ ~ \ ΕῚ \ > ε ΄ \ or 

yas τῷ ποσῷ délyetv πεπερασμένας χαὶ αὐτὰς ταύτας. ὧν ἑχάστην χατὰ 2b 
>> ~ \ ΄ ΄ ΄ > 

TO Stod0s ὡρισμένην ΠΝ ὧν γοῦν τηὺς δρισμοὺς ὡς στηϊχειων σαπη- 

X as σ - \ \ > ¢ , “ \ , 

10 ὁὀιόοοᾶσιν. ὠρίσται ταῦτα χατὰ TOV αριθ ον. Ἢ Tw μεν ELOEL, φησιν. 
~ > ~ 

ὡρισμένα τὰ στοιχεῖα xat αὐτούς ἐστιν, ὅτι σημεῖον χαὶ γραμμή, 7 μὲν 5 
" - Cc ἊΝ ΄ \ ao ~ 4 δ. la ia) \ 

εὐϑεῖα. Ἢ os περιῴξρης.- χαὶι OSH Dora λαμβάνοντε ὁρίζονται. a xat 
=] 
te σ - > \ SLi ας ΄ 

ὅρους χαλοῦσιν: οὐ γὰρ ἄπειρα τὰ εἴδη αὐτῶν, GAN ἔστιν αὐτῶν ἀριϑμός- 
~ ἊΝ ~ σ >> \ > > 4 v 2 ‘> 

τῷ OF ποσῷ. ὅτι οὐδενὶ ἐπε χρῶνται οὔτε εὐϑείᾳ οὔτε ἐπιπέδῳ, 
>) ~ Δ} nl 

15 ἐπειδάν τι δειχνύωσι: χἂν γὰρ ἄπειρον ὑποϑῶνται, ἀλλ᾽ ἀεὶ πεπερασμένον 10 
~ ~ Ψ ~ \ YR 

ἀφαιροῦντες χρῶνται. μήποτε ὃὲ TH μὲν εἴδει πεπερασμένας, ὅτι οὐδὲν 

ἄπειρον Spe as ἀλλὰ τρίγωνα χαὶ τετ seals χαὶ χύχλους χαὶ σημεῖα 
~ σ 

χαὶ γραμμὰς χαὶ ἐπίπεδα, τῷ δὲ ποσῷ, ὅτι ἡἠρί ὌΠ τῆι αἱ λαμβανόμεναι 
‘ , 

& ἘΞ Ὡ 1 Ὡ τε ὅροι πόσοι χαὶ τὰ ἀξ χαὶ τὰ αἰτήματα. οἷς ἀρχοῦνται 15 

5 A Δ] 5 ~ , = = ae DP Σ σ - , p. 302030 "Ett εἰ σῶμα σώματος ἕτερον λέγεται ἕως τοῦ φανερόν. 

ὅτι χαὶ τὰ στοιχεῖα ἀνάγχη πεπερασμένα εἶναι. 

7 an ~ o ~ ~ WN 

Καὶ τοῦτο τὸ ἐπιχείρημα δείκνυσιν, ὅτι τὰ στοιχεῖα τῷ εἴδει πεπε- 20 
, > (A ΄ τ ᾿ ΄᾽᾿᾽" 7 ς Qe ΩΣ Δ (ee foes 3 

ρασμένα ἐστίν. ἣ δὲ συναγωγὴ τοῦ λόγου ὑποϑετιχῶς μὲν οὕτω προσγεται 
aS | ΄ \ ΄ Ξ = τοῦ BRN OS ΤΕ Ν 4 25 el πάντα τὰ σώυατα ἀλλήλων πεπερασμέναις χατ᾽ etdo< διαφοραῖς eae 

Ἁ art / oo a , >) 

τὰ OF πεπερασμέναις χατ εἶδος διαφοραῖς διαφέροντα πεπερασμένα χατ 

εἰδός ἐστιν, ἀνάγχη τὰ σώματα πεπερασμένα εἶναι τῷ τ εἰ οὖν χαὶ 90 

τὰ στοιχεῖα σώματά ἐστιν ἁπλᾶ, ἔτι μᾶλλον ἀνάγχη ταῦτα ἥπερ τὰ ἀπ᾽ 

αὐτῶν πεπερασμένα εἶναι τῷ εἴδει. χαὶ ὅτι μὲν τὰ σώματα ταῖς οἰχείαις 

30 διαφοραῖς διαφέρει, πρόδηλον: χαὶ ee πάντα τὰ διαφέροντα ταῖς οἰχείαις 

διαφοραῖς διαφέρει" ὅτι GE αἱ διαφοραί, αἷς διαφέρει τὰ σώματα, πεπερασ- 30 
Ty ~ "> >> > bee τ \ \ 

μέναι εἰσὶ τῷ elder, δῆλον ἐχ tod αἰσϑητὰς αὐτὰς εἶναι. χαὶ ὅτι μὲν 

1 ἔχειν γνῶσιν DE ὃ ὁρίζονται E ἕν be: ἐν ADE 4 λόγῳ) ποσῷ DE 

ὁρίσϑαι E ὃ ποταμῶν Α λαμβάνουσιν A 6 οὐ zat] οὔτ᾽ DE: corr. E? 
7 ἐστίν Ee 9 γοῦν scripsi: οὖν ADEbe στοιχείων Ab: στοιχείων χαὶ ἀρχῶν 

DEF 10 ἢ AE*b: εἰ DE τῷ] τὸ A εἴδει] -et e corr. E 11 σημεῖα A 

15 δειχνύωσιν ὁ 17 τρίγωνας χαὶ τετράγωνας E, sed corr. 21 τοῦ om. D 

21. 22 φανερόν, ὅτι om. D 22 ἀνάγχη καὶ τὰ στοιχεῖα E στοιχεῖα EF, comp. 

A: στοιχεῖ᾽ ὁ ἀνάγχη om. D πεπερασμέν᾽ ὁ 23 τῷ --- ἐστίν (24) Ab: πεπε- 

ρασμένα ἐστὶ τῷ εἴδει DE: ἀνάγκη ἐφ θεῖ: εἶναι τῷ εἴδει C: πεπερασμένα τῷ εἴδει 

ἐστίν F 25 χατ᾽ εἶδος διαφοραῖς διαφέρει DEb: διαφέρει διαφοραῖς ὑέος: εἶδος Ac 

27 ante εἶναι del. χατ᾽ εἶδός ἐστιν Ἐ 28 ἤπερ] corr. ex ἐΐπερ Ε" 
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ἢ ~ > ~ > lin} ~ ~ ~ - 

αἰσϑηταῖς διαφοραῖς διαφέρει τὰ σώματα, ἔδειξεν ἐν τῷ Η τῆς Dvorxys 270» 
ἀχροάσεως, τὸ O& τὰς αἰσϑητὰς πεπερασμένας εἶναι τῷ εἴδει ἔδειξεν ἐν 

τῷ [Περὶ αἰσϑήσεως χαὶ τσ τῶν οὕτω: πᾶν τὸ αἰσϑητὸν ἔχει ἐναντίωσιν " 85 
by) ΄ > v > 

τὸ ἔχον ἐναντίωσιν ἔχει ἔσχατα χατ᾽ εἶδος. τὸ ἔχον ἔσχατα xat εἶδος 
πεπερασμένον χατ᾽ εἶδός ἐστι τῶν ἄρα αἰσθητῶν τὰ εἴδη πεπέρανται. χαὶ ῳ 

χατηγοριχῶς δὲ οὕτως ἔστι συναγαγεῖν τὸ περὶ τῶν στοιχείων ἐπιχείρημα" 

τὰ στοιχεῖα σώματα’ τὰ σώματα ἀλλήλων ταῖς οἰχείαις διαφοραῖς αἰσϑη- 40 

ταῖς οὔσαις διαφέρει" τὰ ταῖς αἰσϑηταῖς διαφοραῖς διαφέροντα πεπερασμέναις 
τῷ εἴδει διαφοραῖς διαφέρει: τὰ πεπερασμέναις τῷ εἴδει διαφοραῖς διαφέ- 

10 povta πεπερασμένα χατ᾽ εἶδός ἐστι. 
Ταῦ ty ἐν τούτοις τῷ ᾿Αναξαγόρου λόγῳ προσήγαγεν, ἐν δὲ τῷ αὖὗτα υὲν ἐν τούτοις τῷ ιξαγόρου λόγῳ προσήγαγεν, ἐν δὲ τῷ 

πρώτῳ τῆς Φυσιχῆς ἀχροάσεως χαὶ πρὸς τὸ πάντα ἐν πᾶσι μεμῖχϑαι τὴν 4 

ὑπάντησιν ἐποιήσατο. ἔλεγε γὰρ | ἕχαστον τῶν αἰσϑητῶν σωμάτων 2:11 

ἄπειρα ἔχειν ἐν ἑαυτῷ ὁμοιομερῆ" διὰ τοῦτο γὰρ ὁρᾶσϑαι πάντα ex πάν- 

15 των γινόμενα. ἔδειξεν οὖν ἀχολουϑοῦν τούτῳ τὸ ἕχαστον τῶν αἰσϑητῶν 
ἀπειρομέγεϑες γίνεσϑαι: τὸ γὰρ ἐξ ἀπείρων τῷ πλήϑει μεγεϑῶν nat’ ἐνέρ- 5 

ἵξιαν συγχείμενον μέγεϑος ἄπειρον ἀνάγχη γίνεσϑαι τῷ μεγέϑει: εἰ οὖν 

τοῦτο τ οὐχ ἂν εἴη ἄπειρα τὰ στοιχεῖα. χαὶ δῆλον, ὅτι τοῦτο τὸ 
ἐπιχείρημα τὴν κατ᾽ ἀριϑμὸν ἀπειρίαν ἀναιρεῖ. ἥτις τῇ χατ᾽ εἶδος ἀπειρίᾳ 

90 οὐ συνανῃρέϑη. 
, ine (x 2) Ξ 4 > 4 ~ ΄ ce ~ ΄ Λέγει ὃὲ 6 ᾿Αναξαγόρας ἀρχόμενος τοῦ συγγράμματος" “ὁμοῦ χρήματα 10 

πάντα ἣν ἄπειρα χαὶ πλῆϑος χαὶ μιχρότητα: χαὶ γὰρ τὸ σμιχρὸν ἄπειρον 
> ΄ ΄ ~ SAS > 

ἦν, χαὶ πάντων ὁμοῦ ἐόντων οὐδὲν ἔνδηλον ἦν ὑπὸ σμιχρότητος.᾽ χαὶ ὅτι 
ec a ~ ~ ΄ ΄ > , 

ἐν σύμπαντι χρὴ δοχεῖν ἐνεῖναι πάντα χρήματα. μήποτε ὃὲ τὸ ἄπειρον 
95 ὡς ἣμῖν ἀπερίληπτον χαὶ ἄγνωστον λέγει- τοῦτο γὰρ ἐνδείχνυται διὰ τοῦ 15 

“ὥστε τῶν ἀποχρινομένων uy εἰδέναι τὸ πλῆϑος μήτε λόγῳ μήτε ἔργῳ." 

ἐπεί, ὅτι τῷ εἴδει πεπ ερασμένα ᾧετο, δηλοῖ λέγων πάντα γιγνώσχειν τὸν 

νοῦν: xattor, εἰ ἄπειρα ὄντως ἦν, παντελῶς ἣν ἀγνωστα- ἢ γὰρ γνῶσις 
ρ if N aed \ Qs 74 > AE ce Ν \ ΄ , δρίζει χαὶ περατοῖ τὸ γνωσϑέν. λέγει δέ, ὅτι ““χαὶ τὰ συμμισγόμενα τε 20 

80 χαὶ Ὅρα τ τ: πάντα ἔγνω νοῦς, χαὶ ὁποῖα ἔμελλεν ἔσεσϑαι χαὶ ὁποῖα 
35. ον Ay DT [᾿ Ὁ fp δος 1.9. ξ ΄ \ \ jv. ἔοικε δὲ διττὴν ἐνδείχνυσθϑαι διακόσμησιν 6 ᾿Αναξαγόρας, τὴν μὲν 

= 

νοητὴν χαὶ ἡνωμένην, ἐν ἡ Oued πάντα χρήματα ἦν χαὶ ἕχαστον πάντα —) 

1 διαφοραῖς om. DE Η] qta DE: ὀγδόῳ τῷ A: ὀγδόῳ Che Dvorx7js] VII 2. 244228 

2 ἔδειξεν] ἔδει- suprascr. KE! ὃ αἰσϑήσεων 1), sed corr. οὕτω] 6.44523 4 τὸ (alt.) — 

εἶδος DEFb: om. AC τὸ] χαὶ τὸ E 5 ἐστιν c: om. F 8 tate (alt.) A(C): om. 

DEc περασμέναις "αὶ 10 ἐστιν ¢ 11 ἐπήγαγεν Fe 12 πρώτῳ] cap. 4 

13 ἀπάντησιν Ὁ ἔλεγον A ἕχαστον] ἑχάστοις DE: corr. E? 15 γενόμενα 

DE πὸ om. DE: corr. E* 16 ἀπειρομεγέϑεις DE: corr. ἘΠ 18 τοῦτο (alt.) 

om. ¢ 19 ἀπειρίαν] corr. ex ἐπήρειαν E? 21 λέγει) fragm. 1 Mullach 

22 σμιχρότητα c μικρὸν DE 23 6p00 DE: suprascr. K: om. AFb 

δῆλον A ὅτι] v. fragm. 4 24 ἐν] fort. ἐν τῷ ἕν εἶναι DE: corr. E? 

25 τοῦ] hoc fragm. om. Mullach 27 γινώσχειν E: corr. ἘΠ 28 νοῦν] νῦν A χαίτοι] 

xat τὸ DE 29 περατοῖ] περᾶται ἘΠ: περατοῦται E? λέγει] v. fragm. 6 90 πάντα] 

τε πάντες A ἔγνω νοῦς] ἔγνων ods Az ἔγνω 6 νοῦς ὁ 32 ἐν ἡ om. DE: 

corr. E? πάντα ta Ac 
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ἣν τὰ ἄλλα διὰ τὴν νοητὴν ἕνωσιν, thy δὲ αἰσϑητὴν χαὶ διαχεχριμένην 27la 

ἀπ᾿ ἐχείνης τῆς ἑνώσεως ὑπὸ τοῦ δημιουργιχοῦ vod, ὃν χαὶ αὐτὸν ἀπὸ τοῦ 

νοητηῦ προελϑόντα διαχοσμῆσαι πάντα φησίν. ὅτι γὰρ νοητὴν ἐνδείχνυταί 

τινα διαχύσμησιν πρὸ ταύτης τῆς αἰσϑητῆς χατ᾽ αἰτίαν χαὶ σπερματιχῶς 

5 ταύτην προειληφυῖαν. ἐχεῖνα, οἶμαι, σαφῶς παρίστησι τὰ ῥητά: “τούτων 30 

δὲ οὕτως ἐχόντων χρὴ δοχεῖν ἐνεῖναι πολλά τε χαὶ παντοῖα ἐν πᾶσι τοῖς 

πο ΤΠ ΟΠ νοις χαὶ σπέρματα πάντων γρημάτων χαὶ ἰδέας παντοίας ἔχοντα 

χαὶ ἡδονὰς χαὶ χροιάς, χαὶ ἀνθρώπους συμπαγῆναι χαὶ τὰ ἄλλα Coa, ὅσα 

ψυχὴν ἔχει, χαὶ τοῖς γε ἀνθρώποισιν εἶναι χαὶ πόλεις συνῳχημένας χαὶ 35 
) ΄ ~ Ἁ 5 , Ἁ Ve 

0 Tap ἡμῖν χαὶ ἥλιον xat σελήνην xat τὰ ἄλλα 10) 10 ἔργα συν ὥσπ 
’ 

“et χαὶ “at ἰδέας, Ov ὥσπερ παρ᾿ jew”, χαὶ ταῦτα δηλονότι σπερματιχῶς 
<3 ΄ 

ὡς εἶπε, προειλημμένα. 

σ 

p- 30343 ᾿Αλλὰ μὴν οὐδέ, τεροί τινες λέγουσιν ἕως τοῦ ὅμως 40 ὡς ἔτ 

τοῦτο βούλονται λέγειν. 

15 Πρὸς τοὺς ἄπειρα πλήϑει τὰ στοιχεῖα ὑποϑεμένους προϑέμενος ὑὗπαν- 
τῆσαι χαὶ ἀντειπὼν πρὸς τοὺς περὶ ᾿Αναξαγόραν ἀπείρους ὁμοιομερείας τὰ 45 
στοιχεῖα λέγοντας μετέβη πρὸς τοὺς περὶ Λεύχιππον χαὶ τς τς στοι- 

> ’ χεῖα λέγοντας | τὰς διὰ σμιχρότητα χαὶ ναστότητα ἀτόμους ἀπείρους 2τ|ν 

οὔσας χατά τε τὸν ἀριϑμὸν χαὶ τὰ σχήματα. ταύτας δὲ μόνας ἔλεγον 

20 συνεχεῖς. τὰ γὰρ ἄλλα τὰ δοχοῦντα εἶναι συνεχῇ ἁφῇ προσεγγίζειν ἀλλή- 
hows διὸ χαὶ τὴν τομὴν ἀνήρουν ἀπόλυσιν τῶν ἁπτομένων λέγοντες τὴν 5 

δοχοῦσαν τομήν, χαὶ διὰ τοῦτο οὔτε ἐξ ἑνὸς πολλὰ γίνεσϑαι ἔλεγον" 

οὐ τς διαιρεῖσϑαι τὴν ἄτομον: οὔτε Ex πολλῶν ἕν χατὰ ἀλήϑειαν 
> \ ~ Le ~ » », σ a S ~ lA Cc 

συνεχές, ἀλλὰ τῇ συμπλοχῇ τῶν ἀτόμων ἔχαστον ἕν doxsty γίνεσϑαι: τὴν 

τῷ σι 

Ὁ, Oo 

συμπλοχὴν ᾿Αβδηρῖται ἐπάλλαξιν ἐχάλουν. ὥσπερ Δημόχριτος. εἰπὼν 10 

α On O- - ὅτι οὐ ΕΣ Ms ete οἱ τνες λέ: ηὐσιν εὔλογα τὰ συυβαίνοντ 9 ᾿ 

δ 

ὃ 

χαὶ ἐχτιϑέμενος τὴν δόξαν αὐτῶν μεταξὺ μίαν παρέρριψεν αἰτίαν τοῦ μὴ 

1 ἕνωσιν Ab: γνῶσιν DEF διαχεχριμμένην AE ὃ προειληφυῖαν Fb: προείληφεν 

Δἴ: προσειληφυῖαν DE éxeiva] fragm. 3 et 10 ῥητά] ῥήματα A 6 ἐνεῖναι] 
σ 

ἐν εἶναι A: ἕν εἶναι DE 9. ἀνϑρώποισιν, -ot- e corr., E: ἀνθρώποις Ὁ χαὶ (sec.)] 

del. E? συνοιχημένας AE: corr. A? 10 xat ἥλιον -- ἡμῖν (11) om. Ὁ: mg. E? 

ἥλιον. AEb: ἥλιόν te αὐτοῖς εἶναι Fe 11 ὥσπερ AEFb: ὡς χαὶ in ras. K: ἅπερ ec 

nat” εἰδέας E: κατὰ ἰδέας EK? 12 εἶπον c προειλημμένας Fe 15 οὐδὲ AF: 

οὐδ᾽ DEc τοῦ om. Ὁ 15 πρὸς τοὺς] ad dicentes Ὁ πλήϑει] οἰομένους πλή- 

ὕει Fe (πλήϑει comp. F): τῷ πλήϑει C ὑποϑεμένους A: om. DEbe προϑέμενος 

ACDEb: ὑποϑέμενος ς 18 λέγοντας] supraser. E? post ἀτόμους del. οὔ- 
σας D 20 eh om. Ac 21 ἀπόλυσιν] corr. ex ἀπόλλυσι E?: om. C: διάλυσιν ς 

22 τοῦτο οὔτε] τούτου te DE: corr. E? οὔτ᾽ C γίγνεσϑαι DE 23 nat” 

DE 24 ἀλλὰ eps. om. Ac post τῇ suprascr. δὲ Καὶ τὴν συμπλοχὴν 

E: corr. E? τῶν CDEb: δὲ τῶν Ac γίγνεσθαι DE 25 ἀβδηρεῖται E, sed 

corr. ἐπάλλαξιν A; ef. p. 295,15: permutationem b: παράλλαξιν C: cpireeehubel DE: 

περίπαλξιν F 26 ὡς om. E 

Comment. Arist. VII Simpl. de Caelo. 39 
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Vv A i“ Ἄγ “4 / \ Ψ » ~ b 

εὐλογα τὰ συμβαίνοντα εἶναι" THOTOY 4 ap τινα, φησί, χαὶ οὗτοι πάντα 271 
5 
S 
— 

\ 3» ~ 2 \ Χ ξ > ot ~ ID 7 

TH OVTA TOLOVGLY ἀριϑωοὺς XA’ e¢ are εἰ οὖν τοῦτο BDOLVATOY, 

οὐχ ἂν εὔλογα εἴη τὰ συμβαίνοντα τῷ λόγῳ αὐτῶν. τρόπον GE τινα 15 

ἀριϑμοὺς εἶπε τὰς ἀτόμους, διότι ταῖς μονάσιν ἐοίκασιν at ἄτουοι. χαὶ 

5 ὅτι μὴ διαιροῦνται ὥσπερ οὐδὲ αἱ μονάδες, χαὶ ὅτι οὐδὲ ex τῶν ἀτόμων 

τῷ χενῷ διειλημμένων γίνεταί τι συνεχὲς ὥσπερ οὐδὲ ἐχ τῶν μονάδων" 

χαὶ γὰρ ἐχείνας τῷ χενῷ φασιν οἱ Πυϑαγόρειοι διορίζεσϑαι. τὸ δὲ τρό- 20 

πον τινὰ πρόσχειται, ὅτι χαὶ διαφορά τις τῶν ἀχολουϑούντων ἀτόπων ἐστὶ 
> ἊΝ 

τοῖς ἐξ ἀτόμων χαὶ τοῖς ee ἀριϑυιῶν γεννῶσι" τὸ γὰρ ἐξ ἀσωμάτων μερῶν 
- 

οι 2 τὰ nya ἄτοπον ὑπάρχον ς μὲν ἐξ ἀριϑμῶν λέγουσιν ἀχολουϑεῖ, 
» 

& ἐξ ἀτόμων γεννῶντες ἄποφε ee BS 

p- 303210 Kat πρὸς τούτοις ἕως τοῦ πάντων THY στοιχείων. 

Ταῦτα ὃ τ τς ὡς ἐναντιολογίαν τινὰ αὐτῶν πρὸς ἑαυτοὺς συνά- 30 

γοντα ἐξεδέξατο τῶν ἀρχὰς τὰς ἀτόμους λεγόντων, διότι λέγουσι μὲν χατὰ 

15 τὸ σχῆμα διαφέρειν πο τὰ στοιχεῖα χαὶ οὐ χατὰ τὸ ὑποχείμενον. εἰ 

δὲ τοῦτο, δῆλον, ὡς χαὶ τὰ ἐχ τῶν στοιχείων γινόμενα χατὰ τὸ σχῆμα 

διοίσουσιν ἀλλήλων. ἀχόλουϑον οὖν ἦν αὐτοῖς, τίνα τε τῶν ἕἑχάστου στοι- Bd 

χείων χαὶ τίνα τῶν ἐξ αὐτῶν γινομένων τὰ σχήματα, εἰπεῖν, ot ὃὲ μόνου 

τοῦ πυρὸς χαὶ τῶν εννητικῶν αὐτοῦ ἀτόμων σφαιρικὸν εἶπον τὸ σχῆμα" 

90 διὸ χαὶ εὐλόγως αὐτὸ διαδύεσϑαι χαὶ χινεῖσϑαί τε χαὶ χινεῖν χαὶ διαιρεῖν 

ἣν τ plpepetay χαὶ λειότητα cc 
ὩΣ 
εξ ξ ξ ὧν ἔστιν: οὐχέτι μέντοι. τί 40 

χαὶ χαΐειν τὰ οἷς ἂν πλησιάσῃ διά τε 

χαὶ προσέτι τὴν δυιρύτητα τῶν στοιχείων, 
ρος ἣ τοῦ ὕδατος ἣ τῆς γῆς ἢ τῶν τούτων στοιχείων, 

ae σχῆμα τοῦ αέρ 
a ὥς τ 

coe αόνην γὰρ τούτων διαφορὰν τιν χατὰ τὸ "ΠῚ τῶν ἐξ αὐτῶν 

25 στοιχείων ἀποδιδόασιν. ἐχ μὲν μιχροτέρων τῶν αὐτῶν χατὰ τὸ σχῆμα 

ἀέρα λέγοντες, ἐχ δὲ υειζόνων ὕδωρ, ἐχ δὲ ἔτι μειζόνων γῆν. οὐχέτι χατὰ 46 

τὸ σχῆμα διαφερόντων, ἀλλ᾽ ἐχ παντοδαπῶν σχημάτων χαὶ τῶν αὐτῶν 272a 

ἑχάστου τούτων γινομένου. τούτῳ ὃέ, φησὶν ὃ ᾿Αλέξανδρος, τὸ ξπόμενον 

αὐτὸς μὲν οὐ προσέϑηχεν, εἴη δὲ ἂν τό, εἰ μὴ χατὰ τὸ σχῆμα τὴν δια- 

40 φορὰν εἶναι τῶν στοιχείων τῶν xat εἶδος διαφερόντων ἔϑεντο ἀλλὰ χατὰ 5 
i \e 

1 τινα] supraser. E? 2 xat.DEb: om. Ac 6 διειλημμένον E γίγνεταί DE 

7 γὰρ] γὰρ xal DE zev | χαιρῷ E φασιν] φὴ EH δὲ] δὴ DE 8 χαὶ 

om. b διαφορά τις CD: aliqua diversitas Ὁ: διαφορὰ A: διάφορά twa Ke 

ἀτόμων E éotiv ¢ 9 γεννῶσιν De μερῶν om. ὁ 11 ἀποφεύγουσι 

AD: ἀποφεύγουσιν CEe 12 ἕως τοῦ] ἐπεὶ διαφέρει ἕως οἷον πανσπερμίαν. Ὁ 

13. 14 συνάγοντα A: συναγαγόντα DEF ἐξεδέξατο συνάγοντα Ο 14 τῶν CDE: τὰς 

AF 16 γενόμενα DE 17 οὖν DEb: supraser. K: om. AF τῶν ἑχάστου] 

τῶν ἐχεῖ A: ἑχάστου τῶν ὁ 18 αὐτοῦ A oi] corr. ex εἰ KE? 19 εἴπον] corr. ex 

εἶπε F: corr. ex εἰπὼν E? 20 αὐτὸ] corr. ex αὐτῷ E διαδύεσϑαι AE*b: διαλύεσθαι 

CDE 22 σμιχρότητα C τῶν] τὴν Ὁ στοχείων E ἔστι A 

23 τούτων Fb: τοιούτων ADEe 24 λέγουσιν ὁ ἐξ om. ὁ αὐτῶν Ab: αὐτοῦ 

DE: fort. ὧν 28 τούτῳ] corr. ex τοῦτο E? 29.01 εἰ μὴ om. A 
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\ 4 i} Ἢ \ Ἧς 5 ae lad ‘ vy ‘ " ~ , Qr9- TO μεγεῦος, τὸν ἄξερα χαὶ τὸ ὕδωρ xal τὴν γῆν χατὰ τὸ τῶν στοιχείων 2729 
ἔγεϑος μόνον διαφέροντα μὴ κατ᾽ εἶδος ἀλλήλων διαφέρειν. ὃ μὲν οὖν 

Σ > ΄ ᾿Αλέξανδρος ὡς ἐπὶ ἐλέγχῳ τούτων προβληϑέντων χαὶ τὸ ἄτοπον τὸ ἐπό- 
, ~ Vv ΄ J ~ , μενον ἐπήγαγε. μήποτε 68 χαὶ ταῦτα ἔτι ὡς thy δόξαν αὐτῶν σαφηνίζοντα 10 

) - 5) 5 προστέϑειχεν 6 ᾿Αριστοτέλης, ἅμα μὲν τὴν αἰτίαν λέγων τοῦ χατ᾽ ἀριδ μὸν 
ἢ ‘4 ‘ > , 5 - , ἀπείρους τὰς ἀτόμους εἰπεῖν διότι γάρ, φησί, τοῖς σχήμασιν διαφέρουσιν, 
ἄπειρα O& τὰ σχήματα, διὰ τοῦτο ἄπειρα τὰ ἁπλᾶ σώματα ἔλεγον, ποῖον 
ar ’ , \ ~ ~ * ᾿Ν ξ. xal τί τὸ σχῆμα τῶν στοιχείων τῶν ἑχάστου σώματος Ὑεννητιχῶν, 
Suns εἶ 

οὐχέτι διώρισαν, εἰ ἐ 5 
” 

μὴ μόνον ἐπὶ tod πυρός: ἀέρα δὲ χαὶ ὕδωρ χαὶ τὸ 

10 ἄλλα γίνεσϑαι ἐχ ποι χε ίων ἔλεγον σχήματα μὲν τὰ αὐτὰ ἔχοντων, μεγέϑει 
ὲ μόνον χαὶ μιχρότητι δαφερίντων. τὴν δὲ ἀρχὴν τῆς πρὸς τὴν δόξαν 

ταύτην ἀντιλογίας ἑξῆς ποιεῖται λέγων" ὑπρτον μὲν οὖν ταὐτὸν χαὶ τού- 20 
τοις ἁμάρτημα. χαὶ τὰ τοῖς ae δὰ ἐχτεϑεῖσι τῆς δόξης μέρεσιν ἕπό- 
μενα ἄτοπα οὐ TN, 6 px DiGiEOG Iie ὡς ἐνόμισεν ὃ Ἐπ: ΤῸ ἀλλὰ 

15 τετάρτην ἀντιλογίαν ἐχείν ay ἐπήγαγεν, ἧς ἀρχὴ “dua δὲ χαὶ ἐναντία λέ- 
Ἴειν αὐτοὺς αὑτοῖς ἀνάγχη." 25 

\ 

». 303817 ΠΙρῶτον μὲν οὖν ταὐτὸν χαὶ τούτοις ἁμάρτημα ἕως τοῦ I ' i ' | 
a 

Καὶ τῶν στοιχεῖα τὰς ἀτόμους λεγόντων thy δόξαν ἐχϑέμενος δύο 30 

20 πρὸς αὐτοὺς ἀντιλογίαις χρῆται, αἷς xal πρὸς τοὺς τὰς ὁμοιομερείας λέ- 

γοντας ἐχρήσατο, πρώτῃ μὲν τῇ λεγούσῃ ἁμαρτάνειν αὐτούς, εἰ oO? Cc er Ὡς = » τ Ὸ - 

ἐχ πεπερασμένων ἀρχῶν τὰ τοιαῦτα ἀποδιδόναι ἀπείρους ὑποτίϑενται" 

ἰ μὴ ἄπειροι τῶν σωμάτων αἵ διαφοραί, xa? ἃς διαφέρουσιν 35 

τὰ στοιχεῖα ἂν εἴη ἄπειρα τῷ εἴδει: ἀλλὰ μὴν τὸ πρῶτον- 
aw. Vv 

τὸ ἄρα δεύτερον. χαὶ τὸ μὲν ὀλθον πὶ δῆλον, εἴπερ ἐχ τῶν στοιχείων to σι 

~ , ς > ‘ Ν᾽ σ 

τοῖς συνϑέτοις at διαφοραὶ αἱ χατὰ τὸ εἶδος. ὅτι 

τῶν σωμάτων αἱ χατὰ τὸ εἶδος διαφοραί, δῆλον, εἴπερ αἰσϑηταὶ μέν εἰσιν. 40 
Δ Ra 3; eS nee τω τὼ > co; += \ ὡς δέδειχται ἐν τῷ ἑβδόμῳ τῆς Φυσιχῆς ἀχροάσεως, αἱ δὲ αἰσϑηταὶ 
φοραὶ πεπερασμέναι εἰσίν, ὡς ἐν τῷ [Περὶ αἰσϑήσεως χα o 

δ 

αἰσϑητῶν ἀπο- 

1 τὸν] τὸ τὸν A 3 ἐλέγχων DE τὸ (alt.) om. c 4 ἐπήγαγεν Ee: 

corr. E? ἔτι D: adhuc Ὁ: ἐστι comp. A: om. CE 5 προτέϑειχεν A ὁ] δὲ 

δ Ε 6 ἀπείρου E: corr. E? φησίν De σχῆμα E: σχήμασι DE? 

ὃ τί] ὅτι A 9 δὲ DEb: γὰρ Ac καὶ τὰ] τὰ A 10 γίγνεσϑαι DE σχή- 

ματι ἘΠ: corr. E? 11 τῆς] corr. ex τοῦ E? πρὸς τὴν] bis Ὁ 12 ποιεῖται 

ἑξῆς DE λέγων] 303417 12. 13 ταὐτὸν καὶ τούτοις ADEF: ταὐτὸν C: et his 

b: χαὶ τούτοις ταὐτὸν c 13 τὰ Ε: om. ADE ἐχτιϑεῖσι A: ἐχτεϑεῖσιν ec 

τῆς] tots E 14 παρέλειπεν AE: corr. ἘΞ 15 τετάρτην] δευτέραν ec ἀρχὴ] ἡ 

ἀρχὴ E ἅμα] κτλ. 303424 16 αὑτοῖς D: αὐτοῖς AE 17 ταὐτὸ DE 

χαὶ τούτοις ταὐτὸν Cc tod — ἀέρα (18)] om. D 19 χαὶ om. be 20 ἀντιλο- 

ylas E ais] ws A 21 res E: corr. E? 22 ἐκ A: καὶ éx C: ἐχ τῶν 

DE τοιαῦτα Ab: αὐτὰ DEc 26 ai (pr.) om. DE 27 αἰσϑηταὶ] -σϑη- e corr. E? 

28 ἑβδόμῳ) 244428 29 Περὶ αἰσθήσεως} 44523 29. p. 612,1 ἀποδέδειχται ς 

30% 
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. f ¢ / ) ΤΕ > \ >) \ wv ~ , c ~ 

detuvuTat. ὃ μέντοι ᾿Αλέξανδρος τὸ εἰ μὴ δ νοι τῶν σωμάτων αἱ 272a 
Pl a διαφοραὶ ὡς ἐπὶ τῶν στοιχείων εἰρημένον ἀχούει" διό φησιν οὕτως εἰρῆ- 

σϑαι ὡς οὐχ ἵχανῆς οὔσης τῆς χατὰ τὰ σχήματα διαφορᾶς διαφορὰν τῶν 45 

στοιχείων ποιεῖν, ἀλλὰ μόνων τῶν χατὰ ta | αἰσϑητὰ διαφορῶν δυνα- 272d 

5 μένων τοῦτο, 7 ὅτι οὐδὲ τὰ σχήματα ἄπειρα. ua)’ ἅ φασι διαφέρειν τὰ 

στοιχεῖα, ὡς δείξει. μήποτε δέ, ὡς εἴρηται, μᾶλλον ἀχουστέον, ὅτι, εἰ μὴ 

ἄπειροι τῶν συνθέτων σωμάτων αἱ xat’ εἶδος διαφοραί, οὐδὲ τὰ στοιχεῖα ὅ 
wv ? 7° 5 ΑΝ > \ >) ay) 3 / ΡΥ 5) 

ἄπειρα xat εἶδός ἐστιν’ 6 γὰρ λόγος οὗτος THY uaT εἶδος ἀπειρίαν ἀλλ 

οὐ τὴν χατ᾽ ἀριϑμὸν τ τυν 
\ \ 9, ΄ ‘ , Cc ~ © 

ὲ αὐτοῖς ἴδιον λοιπὸν ἐπάγει τὸ μάχεσθαι ταῖς μαϑημα- oO? 10 Τρίτον 
- 9 >\X 

τιχαῖς ἐπιστήμαις ἄτομα σώματα λέγοντας. οὐδὲν γὰρ συνεχὲς 
yard τοὺς μαϑηματιχοὺς ἀδιαίρετον, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἄπειρον πᾶν μέγεϑος διαιρε- 10 
τόν. εἰ οὖν χαὶ τὴν συνέχειαν ἀναιροῦσιν οὗτοι χαὶ τὴν Ex’ ἄπειρον τῶν 

σωμάτων τομήν. χαὶ τὴν τομὴν ὅλως χαὶ τὴν αἴσϑησιν χαὶ συναίσϑησιν- 

15 πῶς γὰρ ἂν συναισϑάνοιτό τις τοῦ ἐν τῷ ποδὶ πάϑους τῶν σωμάτων μὴ 

~ 

ἡνωμένων; πῶς δὲ ἐξ ἀδιαιρέτων χαὶ ἀμερῶν γένοιτό τι διαιρετὸν χαὶ με- 15 

ἐν τοῖς τῆς Φυσιχῆς διήλε: 
fe a \ 
ἵξεν ἀχροάσεως, A περὶ βιστόν: ἀλλὰ τοῦτο μὲν 

χρόνου λέγει νῦν χαὶ χινήσεως" χαὶ τἄλλα ὃ 
\ YIN if ", ᾿ 
& πάντα ἔνδοξα ὄντα τὰ 

c wee βῚ a Aa τὰ WF; AA \ Ni c 5 aA! δ ΞΩ τς 3 ~ 

υὲν ὡς τῆς ἀχριβεστάτης ἐπιστήμης, τὰ OF ὡς χατὰ THY alovyow ἐναργῆ» 

20 EDD δοχοῦντες ἄτοποι δόξουσι. xal χρᾶσις δὲ ἀναιρεϑήσεται xat 20 

αὐτούς: παράϑεσις γάρ ἐστι μόνον τῶν σωμάτων. 
4 \ ~ 

1 
la ΄ a + Vv ~ c 

Γετάρτην δὲ λοιπὸν ἔνστασιν ἐπάγει πρὸς ἐχεῖνον ὑπαντῶν tov λόγον 
\ [gS BENZ \ \ o> \ \ ws \ 

TOY λέγοντα: αερὰ OF χαὶι υοῶρ χαὶι τὰ ahha εγξ der χαὶ συιχρότητι 
ΤΕ 

διεῖλον. εἰ γὰρ χαὶ ἐξ ἀλλήλων Ὁ 5. ταῦτα γίνεσϑαι χαὶ μεγέϑει χαὶ 30 

σμιχρότητι τῶν ἀτόμων ἀλλήλων αὐτὰ διαφέρειν, ἐναντία λέγειν αὐτοὺς bo σι 

αὑτοῖς ἀνάγχη" οὐ γὰρ συντρέχει ταῦτα ἀλλήλοις. εἰ γὰρ ἐξ ὕδατος oe 

λέγουσι γίνεσϑαι τῶν ἐν τῷ ὕδατι μεγίστων ἐχχρινομένων, ἐπειδὴ δυνατόν 

ποτε ἀπὸ τοῦ ὕδατος πάντων ὌΝ τῶν μεγίστων χαὶ ἀπὸ τοῦ 80 
>) c / 5 5 ~, ~ v - 

ἀέρος ὁμοίως ἐπιλιπεῖν τὴν τῶν μεγίστων ἔχχρισιν, ἐπιλείψει χαὶ ἣ τῆς 

80 γῆς ἀπὸ τοῦ ὕδατος χαὶ ἢ τοῦ ὕδατος ἀπὸ τοῦ ἀέρος γένεσις, ὥστε εἶναί 
Is >) ? ~ \ > \ ~ \ ete 2 ~ led 

USO ee OD uM υυ ae otal γενέσϑαι, χαὶ ἀέρα, ἐξ οὗ μηχέτι ὕδωρ 
ἂν γένοιτο. ἐναντία οὖν λέγουσιν αὐτοὶ αὑτοῖς χαὶ ἐξ ἀλλήλων ταῦτα λέ- 8: i= 

3 οὔσης A: om. DEF 4. 5 δυναμένων DED: δυνάμεων AF 5 xa? & DED: 

χαϑάπερ Ac διαφέρειν ἀλλήλων ο 6 δόξει A 8 ἀπορίαν E: corr. EK? 

8. 9 ἀλλ᾽ οὐ] ἀλλὰ A 11 ἐπιστήμαις} -αἰς e corr. E 12 ἐπ᾿] ἐπὶ A 14 χαὶ 

(tert.)] ACD: zat thy Ec 15. 16 τοῦ σώματος μὴ ἡνωμένου ὁ 10 δὲ A: δὲ μὴ 

DE: etiam Ὁ 17 ἐν τοῖς τῆς Φυσιχῆς] ἐν tots φυσιχοῖς E: ex τῆς περὶ φυσιχῆς EH? 

Φυσιχής) VI 3—4 18 λέγει] comp. A: λέγεται ὁ τὰ ἄλλα DE 19 τῇ ἀχρι- 

βεστάτῃ ἐπιστήμῃ ὁ 20 δόξουσιν Ke: ν eras. E 21 γάρ] δὲ DE ἐστι Ab: 

ἔσται DEc μόνων DE 22 λοιπὸν] πάλιν E λόγον] 303214 

23 δὲ CDEb: om. Ac weedy, E: corr. E? 24 λέγουσιν c 26 αὑτοῖς E?: 

αὐτοῖς ACDE 74] γῆς DE: corr. ἘΠ 27 λέγουσιν ς γίγνεσϑαι DE 

28 τοῦ (alt.)] om. DE 29 ἐπιλιπεῖν DEVE: ἐπιλειπεῖν Εἰ : ἐπιλείπειν Ac ἐπιλείπει 

C, sed corr. 32 ἐναντία CEb: ἐναντίον ADc γοῦν ¢ αὐτοῖς AE: corr. E’ 
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7 Ἁ / \ , > 7 ~ , > or 

yovtes γίνεσϑαι xat μεγέϑει χαὶ σμιχρότητι διαφέρειν τῶν στοιχείων. εἰ 272» 
΄ ͵ > ὦ re on > 

δὲ τὰ συιχρότατα ἐχχρινόμενα ἐπιλείψει, οὐχέτι ἀπὸ τῆς γῆς ὕδωρ οὔτε 
ἀπὸ τοῦ ὕδατος ἀὴρ ενήσεται. χαίτοι χαὶ πᾶν μέρος ὕδατος εἰς ἀέρα 

εταβάλλον ὁρῶμεν χαὶ πᾶν μέρος ἀέρος εἰς ὕδωρ. εἰ δὲ τὸ πῦρ ex μόνων 40 1 Genk i ‘ 
~ ΄ wv , Vv Wy * » ‘ 

ὃ σφαιροειδῶν σύγχειται, τὰ δὲ ἄλλα Ex πάντων, οὔτε ἄλλο τι ἐχ πυρὸς 1:- 
ν pA 5 ~ 

νήσεται οὔτε ἐξ ἄλλων ἀεὶ πῦρ. 

p. 303229 "Ett οὐδὲ χατὰ τὴν τούτων ὑπόληψιν ἕως τοῦ χαὶ τὰ 

ἁπλᾶ σώματα τοσαῦτα ἔσται τὸ πλῆϑος. 45 

͵ b) , , » =, 

: “ὥσπερ xata τὴν ᾿Αναξαγόρου δόξαν οὐχ ἦν ἀνάγκη λέγειν ἄπειρα 273a 
~ Vs ~ ¢ 

10 τὰ στοιχεῖα, Ae ἔλεγον τοῖς πάϑεσιν ἀλλήλων διαφέρειν τὰς ὁμοιομερείας, 
5 Ὁ if τ TRS A \ τῷ +>. 

ἐδείχϑη δὲ τὰ πάϑη χατὰ τὰς αἰσϑήσεις πεπερασμένα, οὕτως οὐδὲ χατὰ 
> τούτους ἀνάγχη τὰς ἀρχὰς ἀπείρους λέγειν. εἰ γὰρ διὰ τοῦτο ἀπείρους 

Μη FY af ΄ > > 4 A: 5 

ἔλεγον εἶναι τὰς ἀτόμους, ὅτι σχήμασι διαφέρουσι, τὰ GE σχήματά ἐστιν 5 

ἄπειρα, ἐὰν δείξῃ τις λόγος, ὅτι τὰ πρῶτα τῶν σωμάτων σχήματα ὡρισμένα 

15 χαὶ BEES τς ἐστί, δῆλον, ὅτι at oor τῶν σωμάτων ὡρισμένα: ἔσον- 
¢ “8 

ται. ὅτι οὖν τὰ σχήματα τὰ σύνϑετα ἐκ σχημάτων ἁπλῶν ὡρισμένων 
Ὁ yA 

σύγχειται, δείχνυσιν ex tod πάντα τὰ σύνϑετα τῶν σωμάτων σχήματα 10 
> /> c \ > ~ 5 /> ~ 50 7 

συγχεῖσϑαι ἐχ πυραμίδων. ὡς γὰρ ἐν τοῖς ἐπιπέδοις πᾶν εὐϑύγραμιμον 
ἐπίπεδον εἰς τρίγωνα διαιρεῖται χαὶ ἐχ τριγώνων συνέστηχξ, διότι ἁπλούσ- 

\ a7 ~ > ΄ - 

20 τατον χαὶ πὰ "εἰδέστατον τῶν ἠδ ιπέδων σχημάτων ἐστὶ τὸ τρίγωνον, οὕτω 
x. > , > < 

LLU ἐπιπέδων περ γατούμενον στε ερξον εἰς πυραμίδας ανα- lo 

ΞΖ > ~ ~ > a7 ¢ 

τιν ἁπλούστατον εν τοις rhe wee χαὶ αρχοξιοξστατον Ἢ πυ- 

- \ 

pauis, χαὶ ἐκ ταύτης σύγχειται χαὶ εἰς ταύτην διαιρεῖται τὰ εὐθύγραμμα 
\ στερεὰ σχήματα. 

25 ᾿Αλλὰ τοῦτο μὲν δῆλον, xal ὅτι ἀνάγχη τῶν συνθέτων σχημάτων do- 

yas εἶναι: πῶς ὃὲ τὴν σφαῖραν ἐξ ὀχτὼ μορίων συγχεῖσϑαί φησι, μαντείας 20 

ὄντως ἐδεήϑησαν οἱ ἐξηγηταί. χαλῶς δέ, οἶμαι, ἐπ Ge 6 ᾿Αλέξανδρος, 
ὅτι πάντα τὰ σώματα Ex πυραμίδων svyxetadat φησι, τὰ μὲν εὐθύγραμμα 
ἐξ εὐθυγράμμων, τὴν 6& σφαῖραν ἐξ ὀχτὼ πυραμίδων σφαιριχὰς ἐχουσῶν 

80 τὰς βάσεις. ἐὰν γὰρ σφαῖραν τέμωμεν δίχα τῷ ὁρίζοντι χύχλῳ χαὶ διὰ 2% 

τοῦ χατὰ χορυφὴν τῆς σφαίρας δύο χύχλους Ἰράψωμεν μεγίστους πρὸς ὀρ- 

Dac τέμνοντας ἀλλήλους τε χαὶ τὸν ὁρίζοντα τῷ ἰσημερινῷ χαὶ τῷ μεσ- 

ημβρινῷ ἀναλογοῦντας, εἰς ὀχτὼ ἴσα τμήματα διαιρεϑήσεται ἢ σφαῖρα, 
int ’ ‘ ? iy i i ry 

1 ytyvectar DE 2 οὔτ᾽ ὁ 6 ἄλλων] ἀλλήλων DE 7 ὑπόλειψιν E: corr. E? 

τοῦ --- τοσαῦτα (8) om. D 8 τοσαῦτ᾽ ¢ Ι0 ἔλεγεν" ἀλλήλοις A 13 διαφέρου- 

σιν ἐ 14 δείξει E: corr. E* 15 ἐστίν ς 11 σύγχειται om. A 19 συνέστηχε Ab: 

σύγχειται DE: συνέστηχεν c 21 é om. Ὁ πυραμίδα Ac 23 καὶ els ταύτην 61- 

αιρεῖται καὶ éx ταύτης F σύγχειται DEFb: om. Ac 27 ἐδέησαν E: corr. E? 

χαχῶς A 28 svyxetodal— πυραμίδων (29)] mg. ἘΦ φασι Ὁ 30 ὁρίζοντει Ab: 

ὡς ὁρίζοντι DEF 31 τὴν κορυφὴν c γράψομεν E: corr. E? 
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τούτων δὲ ἕχαστον πυραμίς ἐστιν ἐχ τριγώνων ἰσοσχελῶν μὲν τῶν πρὸς 2798 
τῷ χέντρῳ τῆς σφαίρας, βάσιν δὲ ἐχόντων ἰσόπλευρον τρίγωνον" ἐὰν οὖν 81 

αἱ βάσεις αὗται σῷ Party ἐπ ΕΣ τος ἐξ ὀχτὼ τοιούτων πυραμί- 
Owy ἥ σφαῖρα συγχείσεται. χαὶ διὰ τοῦτο εἰπὼν ὁ “Apiarore HS, ὅτι τὸ 

5 εὐθύγραμμα σώματα ἐξ εὐϑθυγράμμων πυραμίδων σύγχειται, τὴν σφαῖραν 35 

ἐξ ὀχτὼ μορίων pee συγχεῖσϑαί φησιν, ἅπερ οὔτε εὐθύγραμμα 
ἁπλῶς οὔτε ΤΠ ΕΠ] (eoiaee λέγειν δυνατὸν οὔτε χυρίως πυραμίδας, χαὶ 

διὰ τοῦτο ἐνεδείξατο μὲν τὴν ἀπὸ πυραμοειδῶν σχημάτων χαὶ τῆς σφαίρας 
3 
is 

¢ 
Φ 

μὰ 0 σύστασιν. 
ξ 
» 
= χτὼ δὲ μορίων aes οὔτε εὐθυγράμμων οὔτε aepaipuctiy 40 

10 Tpoadetc. 
Τούτοις δὲ ἐπήνεγχεν: ἀνάγχη yap εἶναί τινας ἀρχὰς τῶν σχη- 

υάτων, διότι ἐστὶν ἐν αὐτοῖς τὰ μὲν ἁπλᾶ τὰ δὲ σύνϑετα, ἐν ὃξ τοῖς 
\ οὕτως ἔχουσι τὰ ἅπλᾶ τῶν συνθέτων ἀρχαί, ὥστε, εἴτε μία ἀρχὴ τῶν 

σχημάτων ἣ πυραμὶς εἴτε δύο εἴτε πλείους δειχϑεῖεν, ἀνάγχη τοσαῦτα 4ὅ 

18 εἶναι τὸ πλῆϑος τὰ πρῶτα σώματα χαὶ οὐχ ἄπειρα. τὸ δὲ | εἴτε δύο 278» 

εἴτε πλείους προσέϑηχεν, ὥς φησιν ᾿Αλέξανδρος, ὅτι οὐ δοχεῖ αὐτῷ τῆς 

σφαίρος ἢ πυραυὶς ἁπλούστερον εἶναι σχῆμα: οὐδὲ γὰρ τοῦ χύχλου τὸ 

. τρίγωνον. 

Αἱ δὲ ἀποδείξεις αὗται xat’ εἶδος πεπερασμένα σώματα τὰ πρῶτα 

940 ἔδειξαν: τὰ δὲ nat εἶδος πεπερασυένα χαὶ χατ᾽ ΟΡΤΌ ον LS πεπερασ- ὃ 

μένα εἶναι: εἰ γὰρ εἴη τι τῶν εἰδῶν τῷ ἀριϑμῷ ἄπειρον, ἔσται τὰ ὑπὸ 

τὰ ἄλλα εἴδη ἐχτὸς τοῦ ἀπείρου, ὅπερ ἀδύνατον. τοῦ γὰρ ἀπείρου πλέον 

οὐχ ἔστιν. 

p.303b4 Ἔτι δέ, εἰ ἑκάστῳ μὲν τῶν στοιχείων ἕως τοῦ ὃ περιέ- 10 

25 χειν φασὶ πάντας τοὺς οὐρανοὺς ἄπειρον ὄν. 

2 \ > whe 
᾿Ανατρέψας διὰ TOAAWY ει πο το τοὺς λό. (O0S TOUS ἀπείρους τῷ 16 

\ ~ i< WV. “4 c 

πλήϑε ι τὰς ἀρ) (ας τῶν σωμάτων ὑποτιὃς ένους ξειτε τὰς OWOLOWE DELS, WS 
| ‘ ‘ ‘ ? 

᾿Αναξαγόρας, εἴτε τὰς ἀτόμους, ὡς of περὶ Δημόχριτον, αὐτὸς λοιπὸν 
5 b) > σ \ 2, Ὑ > \ fe = 4 ἀντεπιχειρῶν ἀποδείχνυσιν, ὅτι wy οἷόν τε ἄπειρα εἶναι τὰ ἁπλᾶ σώματα, 20 

? ‘ iy p 
lA ~ ~ ~ ban) v 

30 τοῦτο, OSE TH στοιχεῖα" τὰ γὰρ στοιχεῖα ἁπλᾶ ἐστιν Cee ὄντα 
W> 

[0] 

ou oy 

on 

SN Mg O- ( A (ἢ 
@2 
2 A S - [0] τὰ ΩΣ [ΩΣ 

σ > , 

OTL οὖν TET τερασμένα ἐστὶ τῷ Thy Ver τὰ ἁπλᾶ σώ- 
5 

ἀπὸ τῶν i δείχνυσιν, ὡς ἐν ἀρχῇ τοῦ πρώτου βιβλίου. εἰ 
re R A Q 

1 μὲν] corr. ex ὃὲ seq. ras. 1 litt. E 2 τῷ] e corr. E 6 συγχεῖσθαί] bis K, 

sed corr. 8 χαὶ τῆς Ab: xat τὴν ἀπὸ DE 9 οὔτε (pr.)] od A 19. ἔχουσιν 

Ec: v eras. E ἁπλᾶ] seq. ras. 6 litt. E 19 αὗται] seq. lac. 16 litt. D: αὗται 

τὰ A πεπερασμέναι A σώματα --- πεπερασμένα (20) om. A 20 ἔδειξαν -- 

πεπερασμένα om. b ἔδειξαν ΕἸ": ἔδειξε DE χαὶ xat A: χαὶ χατὰ DE 
21 ὑπὸ] ἀπὸ A 22. ἄλλα εἴδη] εἴδει Ὁ ὅπερ-- ἜΣ (alt.)] mg. E? 24 ὃ᾽ α 

τοῦ --- φασὶ (25) om. D 94, 25 ὃ περιέχειν E: ὅπερ ἔχειν AF 25 

ἄπειρον A 26 δια] δὲ διὰ A 80. ὄντα om. E 91 ἐστὶν 

12 πρώτου Cb: ἃ D: om. E: πέμπτου Ac 

ἄπειρον ὄν] οὐχ 

92. ἀρχῇ] OQ 
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Η͂ ε ~ , eX ΄ > \ \ Se ee Lae ΄ Oo one 
γὰρ ἁπλᾶ σώματα KATA φύσιν ἐστὶ TA τὰς ἁπλᾶς χινήσεις χινούμενα, ὅσαι 273 

~ ? ~ 3 4 ‘ ΄ ~ 

εἰσὶν αἱ ἅπλαϊ χινήσεις xat εἶδος, τοσαῦτα ἀνάγχη εἶναι χαὶ τὰ ἁπλᾶ σώ- 26 
᾿ v ¢ ΄ - lee aA + 

ματα" εἰ οὖν μὴ ἄπειροι at ἁπλαῖ χινήσεις αἱ ὑπὸ σελήνην μηδὲ πλείους 
~ Vv. Ὁ ~ , ς ΄ -» a7 ΄ - a 

δυεῖν, εἴπερ χαὶ al φοραὶ τῶν σωμάτων at ἁπλαὶ δύο ὁρῶνται ἢ μὲν 

5 ἄνω ἣ O& χάτω, χαὶ of τόποι, ἐφ᾽ ods αἵ χινήσεις αἱ ἁπλαῖ, οὐχ ἄπειροι 30 
. σ » \ e 4 > Ἃ ν » ~ V> \ 

δύο 6 te ἄνω xal ὃ χάτω, οὐχ ἂν εἴη ἄπειρα τῷ εἴδει τὰ στοιχεῖα 
> \ ΄ , , \ \ \ ~ 
ἀλλὰ δύο μόνον τό te βαρὺ χαὶ τὸ χοῦφον. 

id >\ , σ Ἁ >s ~ 3 4 > \ ~ , b) 

Δείξας δὲ xat, ὅτι wy οἷόν te ἀπείρους εἶναι tas τῶν σωμάτων ἀρ- 
΄ - Ss > Ὁ wide ee ΄ 

χάς, καὶ ὅτι ἀνάγκη πεπερασμένας εἶναι, εἴπερ αἱ ἅπλαϊ χινήσεις πεπερασ- 
’ » “ ~ 5 5 ὌΝ p! “4 5 

10 μέναι, ἐπὶ τοὺς ἕν τὸ στοιχεῖον λέγοντας μέτεισι. πλειόνων GE ὄντων ἄλλος 35 

ς 

> ai »» o> δ / ~ , Cer \ \ ~ 

ἐπειδὴ ἐξ ὕδατος τά te σπέρματα τῶν ζῴων ἑώρων χαὶ τὰς τροφᾶς τῶν 
, ~ ~ >? ς \ 5 ~ , 7 ΄ - 

τε ζῴων χαὶ τῶν φυτῶν, ᾿Αναξίμανδρος ὃὲ Θαλοῦ πολίτης χαὶ ἑταῖρος 
τ ΄ 

3 > \ > ~ > 91.29 ΄ , » πὶ 
15 μενον εὐφυὲς ἐχρῆν εἶναι. πρὸς τὴν ἐφ᾽ ἑχάτερα μετάβασιν. ἄπειρον δὲ 

Vv ~ \ / > , ‘ 

1H χρῆσϑαι πρὸς tas γενέσεις ἀφϑόνως" xat 
i 

~ ΄ Ζῷ σ 

πρῶτος ὑπέϑετο, ἵνα 
ν ὦ 

χόσμους δὲ ἀπείρους οὗτος χαὶ ἕχαστον τῶν χόσμων ἐξ ἀπείρου τοῦ 
, ε ᾿ = » a 

τοιούτου στοιχείου ὑπέϑετο, ὡς δοχεῖ. ᾿Αναξιμένης ὃὲ ἑταῖρος ᾿Αναξι- 45 

υάνδρου χαὶ πολίτης ἄπειρον μὲν χαὶ αὐτὸς ὑπέϑετο τὴν ἀρχήν, οὐ μὴν | 

90 ἔτι ἀόριστον: ἀέρα γὰρ ἔλεγεν εἶναι ἀρχεῖν νομίζων τὸ τοῦ ἀέρος εὐαλ- 274a 

λοίωτον πρὸς μεταβολήν. τὸ δὲ αὐτὸ Διογένης ὃ ᾿Απολλωνιάτης ὑπέ 
σ >\ ΄ Ἢ \ { , NY / ~ Vv \ Ἱππασος δὲ ὃ Μεταπόντιος χαὶ ᾿ Πράχλειτος 6 “Eegoins πῦρ ἔλεγον thy 

5 Ν , ~ 5 L4 ἀρχὴν εἰς τὸ δραστήριον τοῦ πυρὸς ἀποβλέψαντες. 5 

TOD ἀνάγχη γὰρ ἕν τι 
~ \ 

p. 303013 Ὅσοι μὲν οὖν τὸ Ev τοῦτο ἕως 
τῶν ἄλλων εἶναι πρῶτον χαὶ μὴ τὸ μέσον. to 

χι 

~ \ , ~ lean} 

Πρὸς πρώτους ὑπαντᾷ τοὺς τὰ μέσα στοιχεῖα τιϑεμένους τὸ ὕδωρ χαὶ 10 
- \ SW \ \ PY , σ Vv. la \ Ἔ 

τὸν ἀξρὰ χαὶ τὸ ὑξετάςυ TOUTWY, lYa SY wot WAVOTHTL “AL TUAVOTY TL το 
4 

or 
oy > ~ aes ~ , Ὦ, X may a poe , 

ἄλλα ἐχ tod στοιχείου γεννᾶν, μανότητι μὲν ta λεπτότερα, πυχνότητι ὃ 
Η , ΄ τ \ =e Ἂ σ oO.” ΄ \ 

τὰ παχυμερέστερα. λέγει οὖν πρὸς τούτους, ὅτι λανθάνουσιν ἑαυτοὺς 

1 χατὰ φύσιν ἐστὶ Ab: ἐστι κατὰ φύσιν DE: ἐστι τὰ φύσιν 1)" τὰ om. E 

2 αἱ om. Fe ἁπλαῖ] ἁπλῶς A 4 δυεῖν A: δυοῖν Ee et 6 corr. D 6 ἀλλὰ 

om. A 7 xat τὸ] καὶ E 8 χαί om. be μὴ -- ὅτι (9) AFb: om. DE 

εἶναι AF: om. Ὁ 8.9 “ἀρχὰς Ab: om. F 9 εἶναι Fb: om. ADE 10 μέτει- 
σιν ¢ 11 τοῦτο om. c 13 ἑταῖρος] corr. ex ἕτερος A 14 τι] μέν we A 

ἁπτότερον A 15 εὐϑυὲς A 16 πρῶτος Ab: πρώτως DEF ἔχῃ] -ἢ 6 

corr. E 11 δὲ ADEb: yap C: om. Fe τοῦ om. C 18 τοιούτου om. E 

19 μὲν om. A thy ἀρχήν] καὶ αὐτός E 20 τοῦ DE: τοιούτου A: talem Ὁ 

21 διογένης Ab: καὶ διογένης CDEc ὁ om. A 22 μεταπόντιος A: e corr. E: 

ἐταποντῖνος DEec: Metapontinus Ὁ ἔλεγε DE 23 ἀποβλέποντες c 24 ἕν (pr.)] 

seq. ras. 4 litt. E: ἐν A τοῦτο EF: τούτῳ A: om. Ὁ τοῦ —elvat (25) om. Ὁ 

25 πρῶτον] χαὶ πρῶτον A uy om. D 26 πρώτους] τοὺς πρώτους ς 29 λέγει) 

λέγων comp. A 
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οὗτοι πρότερόν τι τοῦ στοιχείου σῶμα λέγοντες εἶναι" τοῦτο δὲ ἄτοπον" 3744 
οὐδὲν γὰρ πρότερον εἶναι τοῦ στοιχείου δυνατόν. ὅτι δὲ τοῦτο πάσχουσι, 16 

δῆλον, εἴπερ ἢ μὲν πύχνωσις σύνϑεσίς ἐστιν, ἢ δὲ μάνωσις διάλυσις, λέ- | ’ ΠῚ ’ ' ’ 

youst ὃὲ συνθέσει μὲν τὰ dx τῶν στοιχείων γίνεσϑαι, διαλύσει δὲ τὰ στοι- 

σι χεῖα ex τῶν συγχειμένων: ὅσα γὰρ μανώσει γίνεται, ἐχ τοῦ λεγομένου ὑπ᾽ 20 

αὐτῶν στοιχείου διαλύσει γίνεται, 4 δὲ διάλυσις εἰς τὰ ατοιχεῖα ἀνάλυσίς 
Ye ἐστιν, ὥστε τοῦ βου θοτο λεπτ πεσε ον χαὶ ἀρχοειδέστερόν ἐστι τὸ 
ὧν χ τῆς μανώσεως γινόμενον: οὐ γὰρ δὴ τὰ λεπτομερέστερα συνϑέσει γίνε- 

© ται ἀλλὰ ἀναλύσει, ἣ δὲ ἀνάλυσις (eic) στοιχεῖον. χαί 25 
>) 

ι εἴς ταταιχίην αἀνα- 

> c , 

ἐστιν ὃ λάγος 
aw Δ Ld 5 PG A X 

10 τοιοῦτος: τὸ τ στον ἀναλύεται. τὸ ὃὲ ἀναλυόμενον 

λύεται, ὥστε τὰ λεπτότερα τῶν σωμάτων oe χαὶ xat αὐτοὺς ἔσται 

χαὶ στοιχεῖα μᾶλλον, εἴπερ τὸ λεπτότερον ἐχ τῆς διαλύσεως γίνεται, τὸ δὲ 
~ 

ἐχ τῆς διαλύσεως γινόμενον στοιχεῖον. εἰ οὖν τὸ πῦρ λεπτότερον εἶναι 
t 

50 
~ δὰ ¢ ~ \ ~ 2 ΄ € ἌΞΟΝΙ, > ~ Ps 

τῶν μεταξὺ ὁμολογοῦσιν, χαὶ τῇ μανώσει γίνεσϑαι αὐτὸ ἐχ τῶν μεταξύ 
~ v ~ ~ 2 3 , ΄΄ 

15 Gast τὸ πῦρ ἄρα μᾶλλον ἔσται στοιχεῖον xat αὐτούς. οὐδὲν 42, φησί, 
4 ‘ ~ > ~ , >) uA διαφέρει, xdv μὴ τὸ πῦρ ἢ πρῶτον ie: λεπτότερον xat αὐτούς" χαὶ 

- ~ xs + ΄ \ ae 
οὕτω γὰρ ἀχολουϑεῖ ἄλλο τι λέγειν αὐτοὺς τὸ λεπτότερον καὶ στοιχειω- 35 
Ὁ c > os ~ ¢ 3 > ~ 

δέστερον, εἰς ὃ ἢ ἀνάλυσις γίνεται tod ὑποτιϑεμένου Ox’ αὐτῶν στοιχείου 
5 a 5 5 ΄ 

μέσου ὄντος χαὶ τῇ μανώσει xt αὐτοὺς ἀναλυομένου εἰς λεπτότερον. ὅσα 
20 οὖν μανώσει γίνεται, ταῦτα μᾶλλόν ἐστι στοιχεῖα. 40 

p. 803622 “Ett δὲ τὸ μὲν πυχνότητι καὶ μανότητι τὰ ἄλλα γεννᾶν 

ἕως τοῦ διὰ τὸ ἐνυπάρχειν ἐν τοῖς μείζοσι τοὺς τῶν ἐλαττόνων 4 

λόγους. 

7 ~ ΄ ~ > ~ ΄ ΄ "" 
Καὶ τοῦτο τὸ ἐπιχε είρημα προσάγει τοῖς ἀπὸ τῶν μέσων | μανότητι 274b 

25 χαὶ πυχνότητι τὰ ἄλλα γεννῶσι χαὶ δείχνυσιν ἑπόμενον αὐτοῖς ἄτοπον τὸ 

πάντα τὰ γινόμενα ἀπὸ τοῦ παρ᾽ ἑαυτοῖς στοιχείου πρός τι λέγειν χαὶ μὴ 

ἐἶναι χαϑ' αὑτὸ τὸ μὲν πῦρ τὸ δὲ ὕδωρ τὸ δὲ ἀέρα. ὅτι δὲ τοῦτο συμ- 
βαίνει αὐτοῖς, συλλογίζεται οὕτως: τὸ μανότητι χαὶ πε τὰ ἄλλα ὅ 

γεννᾶν οὐδὲν διαφέρει ἢ λεπτότητι χαὶ EU EE εἴπερ TO μὲν μανὸν λεπτόν 

80 ἔστι. τὸ ὃὲ πυχνὸν παχύ" τὸ δὲ παχύ ύτητι χαὶ aie τὰς διαφορὰς 
\ 

x 

τῶν γινομένων ὁρίζειν τὸ αὐτό ἐστι τῷ μεγέϑει χαὶ σμικρότητι: χαὶ διὰ 10 

2 οὐδὲν DEb: οὐδὲ A: οὐ C πρότερον Ch: πρῶτον ADE τοῦτο] seq. ras. 

7 litt. E 4 διαλύει E: corr. E? 6 εἰς τὰ στοιχεῖα DEb: om. Ac 8 τὰ 

om. A 9 ele addidi: om. ADEbe στοιχείου ὁ 10 τοιοῦτος] οὗτος Ac 

10. 11 τὸ δὲ — ἀναλύεται om. D: mg. E? 11 ὥστε] mut. in διότι EK? λεπτό- 
μερα A χαὶ om. ὁ χαὶ --ἔσται] bis Εἰ: corr. 123 13 γενόμενον Ac 14 ὁμο- 
λογοῦσι DEc ἐχ — φασι (15) om. D 15 φασι om. b: ὁμολογοῦσιν ec 16 τὸ om. A 

πρῶτον] πρότερον C 18 ἡ CDE: om. Ae ὑποϑεμένου Ac 19 μέσου 

om. E 21 τἄλλα Fe τὰ — μείζοσι (22)] ἕως Ὁ 25 γεννῶσιν Ee 

26 λέγειν] λέγων comp. A 26. 27 εἶναι xat μὴ ὁ 27 αὑτὸ AC: ἑαυτὸ DE 

δὲ (pr.)] & C δὲ (sec.)] 6° CDE 28 οὕτω D 29 4] ἢ to .E μανὸν) seq. ras. 3 
litt. E 30 ἐστιν ὁ dl ἐστιν ο μικρότητι E 
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@- τί, προστιησι" λεπτὸν μὲν γάρ ἐστι τὸ μιχρομερές, παχὺ δὲ τὸ 2740 
\ \ > τ 

weyahous pas TO γὰρ ἐπεχτεινόμενον, φησίν, ἐπὶ πολὺ 

ἐστιν, ὡς μὴ πολλὴν οὐσίαν ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ ἔχον, τοιοῦτον δὲ τὸ 

ἐκ μιχρῶν μερῶν συνεστώς" τοῦτο δὲ λέγουσιν αὐτοῖς συμβαίνει με- 
‘ 

σι 
, ΄ ~ ν - 4 

γέϑει ual σμιχρότητι διορίζειν thy τῶν ἄλλων οὐσίαν τῶν 2x τοῦ στοιχείου 15 
᾿ ΄ , > ‘ , e Ἢ > 

δηλονότι γινομένων. εἰ οὖν τὸ μέγα χαὶ τὸ μιχρὸν πρός τι, ὡς χαὶ ἐν 
Ἁ \ 

Meta τὰ φυσιχὰ χατὰ τὸ ποσὸν Κατηγορίαις διώρισται, εἰ χαὶ ἐν τῇ 

αὐτὰ ϑεασάμενος ὑπὸ τὴν τοῦ ποσοῦ χατηγορίαν ἀνήγαγε, συμβήσεται τοῖς 
ied ied , % 

οὕτω διοριζομένοις ἅπαντα λέγειν πρός τι τὰ γινόμενα, χαὶ οὐχ ἔσται 20 

10 ἁπλῶς τὸ μὲν πῦρ τὸ δὲ ὕδωρ τὸ δὲ ἀήρ, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ πρὸς μὲν τόδε 
- \ »ι wv ἌΝ ων, Ἃ \ A I> \ ΄ Ρ] " se s πῦρ πρὸς δὲ ἄλλο ἀήρ. ἂν yap τὸ ὕδωρ, φησὶν 6 ᾿Αλέξανδρος, τοσούτῳ 

μεῖζον ἢ τοῦ ἀέρος, ὅσῳ τῆς γῆς ἔλαττον ὃν ὕδωρ ἐστίν, ἔσται ὡς μὲν 

πρὸς τὴν γῆν ὕδωρ, ὡς δὲ πρὸς τὸν ἀέρα γῆ, χαὶ 6 ἀὴρ πάλιν, ἂν τοσούτῳ 35 

τοῦ πυρὸς Bie Peale ὅσῳ ἐλαττοῦται tod ὕδατος, πρὸς μὲν τὸ ὕδωρ ἀὴρ 

15 ἔσται, πρὸς δὲ τὸ πῦρ ὕδωρ, xat πάλιν, ἂν 6 ἀὴρ τοσούτῳ τοῦ ὕδατος 
\ ἐλάττων 7, ὅσῳ αὐτοῦ τὸ πῦρ, ἔσται ὡς πρὸς ἐχεῖνο πῦρ ἀὴρ ὧν ὡς 

πρὸς τὸ λεπτ prepa) αὐτοῦ σῶμα τὸ πῦρ, οὕτω τε τὸ αὐτὸ ἅμα ὕδωρ τε 30 

χαὶ ἀὴρ ἔσται. οὐ γὰρ ὥριζον, φησίν, ὅτι τὸ ex τοῦ τοσούτου στοιχείου 
ἀὴρ χαὶ τὸ ἐκ τοῦ τοσούτου στοιχείου ὕδωρ, ἀλλ᾽ ἐν τῷ μείζονι χαὶ ἐλάτ- 

20 τον! εἶναι Se τινι ἐν τούτῳ ἐτίϑεντο thy τῶν 2x τοῦ στοιχείου γινο- 
μένων αὐτοῖς πρὸς ἄλληλα διαφοράν: 

Εἶτα λοιπὸν χοινοποιεῖ τὴν δόξαν αὐτῶν τοῖς περὶ Δημόκριτον τοῖς 35 
τὰς ἀπείρους ἀτόμους ἀρχὰς ὑποτιϑεμένοις χαὶ μιχρότητι χαὶ μεγέϑει τῶν 
ἀτόμων τὴν τῶν γινομένων ἐξ αὐτῶν διαφορὰν ἀνατιϑεῖσιν, ὡς ἐρρήϑη 

πρὸ ὀλίγου- γῆν γὰρ χαὶ pine χαὶ ἀέρα ταύτῃ διαφέρειν ἔλεγον ἀλχηλῶν τῷ or 

τῷ τὸ μὲν ἐχ μειζόνων τὸ δὲ gx μιχροτέ pen συγχεῖσϑα! τῶν αὐτῶν. 40 
\ 

σ 
a7 o \ , > bss > laa \ , 

Et OF, OTL XAL τοῦτοις ταῦτον ἕπεται. ξπει γα ὰρ | Wey yever AXEL μιχροότητι ~ 

ed COD a re 
-- 

τὰ στοιχεῖα διαφέρειν λέγουσιν ἀλλήλων, τὰ μεγέϑη αὐτῶν ἐν λόγῳ τινὶ 
ν 

wy , ~ ~ ἔσται πρὸς ἄλληλα: εἰ οὖν διὰ τὸν πρὸς ἄλληλα λόγον τῶν μεγεϑῶν τῶν 
80 σ τον χαὶ τὴν ὑπεροχὴν τὴν τοσήνδε τὸ μὲν γῇ ἐστι τὸ δὲ ὕδωρ τὸ 45 Gdn ! i ‘ 

΄ - ΕῚ δ \ ~ s Ἃ - - wy ~ ~ 6s ἀήρ, 6 τι ἂν ἡ σῶμα πρὸς ἄλλο σῶμα ἐν τῇ ὑπεροχῇ» EY ἢ τὰ τῆς 

τί] τοῦτο ὁ προστίϑησιν ς ἐστιν ¢ λεπτομερές D 1. 2 παχὺ δὲ τὸ 

μεγαλομερές om. E 2 φησί A Ὁ πολὴν E, sed corr. 4 συνεστός ς 

4. ὃ μεγέϑει] καὶ μεγέϑει Ac 6 ἐν] ἐν ταῖς Ὁ 7 Κατηγορίαις) cap. 7 Mera 
τὰ φυσιχὰ] A 13. 1020223 8 αὐτὰ] αὐτὸ Fe: ipsa(m) b ἀνήγαγεν ἐ 10 τὸ δὲ ἀήρ 
om. ὁ dép A 12 ἢ om. Ac 14 ὑπερέχει EF 16 éxetvov Fe 
11 τὸ αὐτὸ] corr. ex τῷ αὐτοῦ E ἅμα om. E 18 τοῦ τοσούτου] τόσου τοῦ A 
19 τὸ DE: om. A(b?) ς τοσούτου) τόσου Α στοιχείου Ab: om. DE 20 τούτῳ] 

τίνι DE: mg. ἐν τούτῳ ἐτι EB? τῶν στοιχείων E 20. 21 γινομένην DE 

22 χοινοποιεῖται ὁ τὴν om. ὁ περὶ] τε περὶ 23 ὑποϑεμένοις 1) et corr. 

ex ὑποϑεμένους E 24 γινομένων AE”: γενομένων DE ἀνατιϑεῖσιν Α105 (0): dvatt- 
ϑησιν DE ὡς Ab: ὥσπερ DE 26 ἐχ (pr.)] ἐκ τῶν A τῶν] πάντων E 

μ 

29 οὖν DEb: τοίνυν Ac 30 χαὶ] supraser, E? éotiv ¢ 91 ἂν ἢ σῶμα] ἀνίσω A 
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γῆς στοιχεῖα πρὸς τὰ tod ὕδατος, ἔσται τὸ μὲν γῇ τὸ δὲ ὕδωρ, ὥστε, 275a 
» ~ ea ~ ~ ΄ - 

χαν τὰ TOV ὕδατος στοιχειὰ TOGOUTOY UTENSY LQ τῶν TO cS ~ (Oss 
cre) 
Φ " ῳ 

2 ὧς 

a Φ ἘΞ ς τῇ [Ὁ 

χεται ὑπὸ τῶν τῆς γῆς, ἔσται τὸ μὲν ὕδωρ γῇ ὁ δὲ ἀὴρ ὕδωρ πρὸς 

ἄλληλα: δμοίως χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. δύναται ve ΠΣ μὴ περὶ τῆς Ay; 5 

5 μοχρίτου δόξης ταῦτα λέγειν, ἀλλὰ πρὸς τοὺς λέγοντας oo υὲν εἶναι 

τὰ στοιχεῖα, διαφέρειν δὲ αὐτὰ ἀλλήλων μεγέϑει χαὶ σμιχρότητι. χαὶ 

ἴσως ἔχει τινὰ τοῦτο λόγον, εἴπερ of μὲν περὶ Δημόκριτον τὸ πῦρ οὐ τῷ 

υεγέϑει μόνον ἀλλὰ χαὶ τῷ σχήματι διαφέρειν τῶν ἄλλων λέγουσιν, ὁ Ge 10 
\ 3} / νὴ ᾿ > ~ \ 

Ἀριστοτέλης χοινὸν χαὶ ἐπὶ τοῦ πυρὸς ποιεῖται τὸν λόγον. 
cet in ἣΝ ΄ ~ 

10 To δὲ διὰ τὸ ἐνυπάρχειν ἐν τοῖς μείζοσι τοὺς τῶν ἐλαττό- 

νων λόγους ἀσάφειαν τινα ἔχει, φησὶν ὃ ᾿Αλ ταληης, εἴη δὲ ἂν τὸ λε- 
, ~ > ΄ ΄ μ᾽ 

γόμενον τοιοῦτον: διὰ τὸ τὰ μείζονά τινων ὄντα ἔχειν πρὸς ἄλλα τινὰ tov 15 
~ , > oO ΝΜ ~ 

τῶν ἐλαττόνων λόγον: οὕτω γὰρ ἔχοντα, zat? ὃ μὲν πρός τινα τὸν τῶν μει- 
\ > ΄ 5 v Ὑ \ ~ ΄ ~ γ ΄ 

ζόνων λόγον ἔχει, ἔσται τινὰ τῶν μειζόνων ὡς πρὸς ἐχεῖνα, “a9 ὃ δὲ πάλιν 
- > ΄ v ay fo ΄ va 

15 τὸν τῶν ἐλαττόνων, ἔσται πάλιν ὡς πρὸς ἐχεῖνα τῶν ἐλαττόνων τινά, οὕτω 
i NI τὸ αὐτὸ πρὸς μὲν ἄλλο ὕδωρ ἔσται πρὸς δὲ ἄλλο γῇ. δύναται δέ, ty ς T © 

, \ ~ s a. ΄ Qs ~ Ip > eo) ~ 
φησί, xat τοιοῦτόν τι διὰ ταύτης προστιϑέναι τῆς λέξεως" ἐπεὶ ἐν τῷ 

4G » ΄ 7 ~ ~ 

usiCove χαὶ τὸ ἔλαττον περιέχεται ἔστι γὰρ τὸ μεῖζον τοσοῦτον, ὅσον τὸ 
» 7 > Vv ~> ~> Th , 5 yyy 

ἔλαττον, χαὶ ἔτι, τὸ δὲ ἔλαττον τοσῷδε τοῦδέ τινος εἶναί ἐστιν ἐν ἄλλῳ 
> ΄ \ By ξὰ - 90 εἶναι σώματί τινι: τὸ αὐτὸ ἅμα σῶμα ἀμφοτέρους ἔχοι ἂν τοὺς λόγους 2 

τόν τε τοῦ μείζονος χαὶ τὸν τοῦ ἐλάττονος. εἰ δὲ ἀμφοτέρους τοὺς λόγους, 

χαὶ ἀμφότερα ἂν εἴη τὰ σώματα, ὥστε τὸ μεῖζον χαὶ ἐχ μειζόνων σῶμα 
o> 

ἔσται τοῦτό τε χαὶ τὸ ἐξ ae ἢ γῇ ae ἄρα {7 τε χαὶ Bdm0 χαὶ πάλιν 

τὸ ὕδωρ ὕδωρ τε χαὶ ἀὴρ χαὶ ὃ ἀὴρ ἀήρ τε χαὶ πῦρ, ὥστε ἣ vm χατὰ THY ἐν 30 

25 airy τῶν peppy πρὸς ἄλληλα σχέσιν πάντα ἔσται" Tepe ἔχει γὰρ τῷ ex μει- 

ζόνων εἶναι τοὺς τῶν ἐλαττόνων λόγους, χαὶ δυνατὸν μόρια ἐξ αὐτῆς ἀφελεῖν, 

ἐν ᾧ ἂν βούληταί τις λόγῳ. ἣ τὸ ἐν τοῖς μείζοσι, φησίν, ἐνυπάρχειν 

τοὺς τῶν ἐλαττόνων λόγους οὐ περὶ πάντων εἴρηται τῶν μειζόνων, ἀλλὰ 3 
\ ~ v \ ~ ~ σ \ ΄ > NEN \ \ / 

περὶ τῶν ἄλλων πλὴν τῆς γῆς. ἵνα τὸ λεγόμενον ἢ διὰ τὸ τὰ μείζω τι- 

30 νῶν ἄλλων εἶναι ἐλάττω: χαὶ διὰ τοῦτο χαὶ τοὺς τῶν μειζόνων χαὶ τοὺς 

τῶν ἐλαττόνων λόγους τς ὕδωρ γὰρ πρὸς μὲν γῆν ἐλάττονα λόγον ἔχει 
Χ i σῷ > ΄ 

πρὸς δὲ ἀέρα μείζονα, χαὶ ἀὴρ πρὸς μὲν πῦρ μείζονα πρὸς δὲ ὕδωρ ἐλάτ- 40 

2.3 ὑπερέχει ΤΏ, sed corr. 4 ὁμοίως Ab: ὁμοίως δὲ DE 6 διαφέρει E: corr. KE? 

ptxpdtntt Fe 11 ἀσάφιάν E: corr. E? ἔχει ADE: ἔχειν Ebe 12 μείζονά 

A: pet€w I)Ee 13 tov om. DE 16 te to ὃ: te ADEF: τὸ ὁ 17 xat] xat 

τὸ C τι] τινα DE: τινα νοῦν EH? 18 τὸ ἔλαττον] ἐλάττονι DE: corr. EK? 

ἔστι] ἔσται ὁ τοσοῦτον Ab: τοιοῦτον DEF 19 ἔτι] ἔλαττον DE: corr. E? 

τοσῷδε A: τοσόνδε DEF: tantum Ὁ év be: om. ADE ἄλλο Εἰ: corr. E? 

20 ἔχοι ἂν ἀμφοτέρους σῶμ ὁ 21 τόν τε --- ἐλάττονος OM. ὁ 23 τοῦτό τε] ταὐτὸ 

δὲ ὁ ἐξ om. DE ἄρα ἅμα be 94 ἐν add. E? 25 ἑαυτῇ, -ἢ e corr., E 

περιέχοι Ἰὼ τῷ corr. ex τὸ ἘΠ" 2x] éx τῶν A 26 τοὺς Ab: καὶ τοὺς DEe 

χαὶ ---λόγους (28) om. A 29 μείζω] corr. ex μείζο E 30 xat (pr.) om. Ὁ 

χαὶ (sec.) om. b μειζόνων] μειζόνων λόγους ὁ χαὶ (tert.)— ἐλαττόνων (91) om. 

ΑΡ 31 λόγους om. ὁ δὲ (alt.) om. E 
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¢ LA Ae de Pe ad \ \ ~ \ > , ~ ¢ 

ΡΠ a) πρὸς παντὰ τὸν μείζονα χαὶ τὸ πῦρ τὸν ἐλάττονα. τῷ 27ha 
la ~ v ’ ‘ > 2 5) 

τοίνυν ταῦτα χαὶ τοὺς μείζονας λό ἴοὺς ἐχεὶν καὶ τοὺς ἐλάττονας ἔσται πρός 
wy ‘ bd /@ \ , v 

Tl’ πρὸς μὲν γὰρ ἀέρα τὸ ὕδωρ γῆ ἔσται: μείζονα γὰρ λόγον ἔχει: πρὸς 
~ κῶν >] ua » ΄“"» ΄ 

δὲ τὴν γὴν ὕδωρ ἐλάττονα γὰρ ἔχει πρὸς ταύτην τὸν λόγον: πάλιν 6 45 
\ \ ~ μ᾿ Ἃ ican} v ay σοι 5 δι] - ‘ 

0 ς μεν προς TUO 14 αν τ υοὼρ Sty TOS οξ DOWD ἀὴρ 7, πυρ: χαὶι 

e τω ~ > 
1 ληφϑεῖσα γῆ; | et χὰ 

cr RQ. S ἱ 
\ ΄ ~ o , > > v = 

L μείζων τοῦ ὕδατός ἐστιν, ἀλλὰ ἄλλης γέ τινος 275d 
*4 
AS wy Ms ~ ̓άττων ἔσται χαὶ τοσούτῳ, ὅσῳ μείζων ἣν τοῦ ὕδατος αὐτή, οὕτω 

ουσα ὕδωρ gota ἅμα ual γῆ." 
~ » “ἃ ΄ > ~ (eee \ 2S > A - 

τ τῶν τοῦ ᾿Αλεξάνδρου παρεϑέμην αὐτοῖς ῥήμασι τὴν ἐξήγησιν διὰ 5 

o7 @- o 
ἃ 

Nee > ~ ~ ce | Loy \ -} / S / 

10 τοὺς ἐμοῦ Rae ie ὡς etxos, ἐξ αὐτῆς τὰ τοῦ ᾿Αριστοτέλους δυναμένους 
” \ ‘ /, \ \ 

ΓΞ ίρημα. χαν γὰρ τὸ μξγα XAt τὸ 

, 

"y ‘Cerys suo ν δοχεῖ ἐπ γνωρίζειν: ἐμοὶ γὰρ Bap γχεῖ TO ἐπι 
> ~ ΄ , Ἃ 

ἷς ὑπάρχει ταῦτα πρός τί ἐστι xdv 
ca 

) 

oe pixpoy πρός τι FH, οὐχέτι χαὶ τὰ οἷς 
γὰρ ὃ φίλος πρός τι ἢ, GAN ὃ ἄνϑρωπος ὑπάργει τὸ φίλῳ εἶναι, οὐχ 10 (42 ὁ YlAGS πρὸς ἢ - ὕυρώπωης, 64 ρχξι τὸ φιλῷ Et » Οὐχ 

, \ ΄ > , ~ / 

ξστ' προς Tl, χαὶ Ἢ OAS, ὅσῳ ὑπ te ι τῆς μονάδος, τοσηυτῷ ὑπερέχεται 
ἝΝ 
Ox 

SiS 
@ 

΄ ~ an Ne ‘~ , 7 

ὑπὸ τῆς τριάδος, χαὶ ὅμως οὐχ ἔστιν 4 δυὰς πρὸς τὴν τριάδα μονάς: ὥστε, 
δ᾿ \ o> Ζ -- > ~ .7 σ - - ΕΣ \ Q? 

χαν τὸ ὕδωρ τοσούτῳ μεῖζον Ἢ TOD ἄέρος, ὅσῳ τῆς γῆς ἔλαττον, χαὶ χαὺ 
σ ~s \ μὰ , “3: 5 ) 5» > \ ΄ \ \ "7 ~ 
ὅσον μεῖζον χαὶ ἔλαττον πρῆς τι ἢ, AAA οὐχέτι ἐστὶν ὡς πρὸς τὸν ἀέρα 15 

oO 
~ >»! ΄ Α ΄ \ a> ~ ᾿ ΄ > ~ I> 

{7 οὐδὲ ὁ ἀὴρ ὡς πρὸς τὸ ὕδωρ πῦρ, xdv τοσούτῳ ἐλάττων ἢ τοῦ ὕδατος. 
πες ΕῚ ΣῊΝ aU Sh eee Ἃ \ Q (ὦ se Vo , 4 = Ss 
OGM τοῦ ἀέρος τὸ TUP* xav yap xad ὅσον μείζω xal ἐλάττω πρὸς τι Ἢ» 

τ ? >) l4 >) or 3 ΄ . » 

20 ahd’ οὐχέτι χαῦ᾽ ὃ ὕδωρ χαὶ ἀήρ. xdv yap, ὡς λέγει 6 ᾿Αλέξανδρος, ἐν 
~ Se \ 4 «ἢ “»"ὝΦ 7 1) > ΄ > Y> τῷ μείζονι χαὶ ἐλάττονι εἶναι τοσῷδέ τινι ἐτίϑεντο τὴν διαφοράν, οὐχ ἤδη 20 

διὰ τοῦτο χαὶ τὰ οἷς ὑπάρχει τὸ μείζοσι χαὶ ἐλάττοσι τοσῷδέ τινι εἶναι πρός 

τί ott: χαὶ γὰρ ἣ δυὰς ὥρισται τῷ μονάδι μείζων μὲν εἶναι τῆς μονά- 
> ~ ~ > Cive 

doc ἐλάττων δὲ τῆς τριάδος. χαὶ τὸ πρὸς τῷ πέρατι δὲ ῥηϑέν, ὅτι “ἢ -- 
‘ 

> ΄ ΄, 
ος 25 ληφϑεῖσα γῆ- εἰ χαὶ μείζων τοῦ ὕδατ tv, ἀλλὰ ἄλλης γέ τινος γῆς 25 (Ὁ. 

ὦ 

εἰ 

ἐλάττων ἔσται χαὶ τοσούτῳ, ὅσῳ μείζων ἣν τοῦ ὕδατος αὐτή, οὕτω δὲ 
Vv Vv oO a ~ ΄ 

ἔχουσα ὕδωρ ἔσται ἅμα χαὶ γῆ. χαὶ τοῦτο οὖν δοχεῖ μοι λέγεσϑαι ὡς 
’ ’ὔ ~ ¥ ’ 

ς Ἰῆς αὐτῆς μείζονος λαμβανομένης τοῦ ὕδατος χαὶ οὐχὶ τῶν στοιχείων aA 

os os + ΝΑ Ξ ~ el YW. ss aw Ass on , [4 Si Ἃ Vv 6 

τῆς γῆς μειζόνων ovtwy τῶν τοῦ ὕδατος στοιχείων. τίνα Ge ἂν ἔχοι 80 
= > \ 4 ~ ~ ~ ’ an 

30 Anyov, εἰ τὸ ληφϑὲν μέρος τῆς γῆς μεῖζον μέν ἐστί τινος μέρους ὕδατος 
> \ \ Μ = Abn ee P whe ee “ῳ ιν ~ o>? ied \ ~ > > 

chattov δέ τινος μέρους γῆς, διὰ τοῦτο ὕδωρ ἅμα xal γῆν τὸ αὐτὸ εἶναι; 

3 πρὸς μὲν --- ἔχει] mg. ΕΣ τὸν ἀέρα E? ἕξει EH? 6 λειφϑεῖσα E, sed corr. 

μείζων AFb: ἐκ μειζόνων DE 7 pettov E: corr. E? αὐτή] αὕτη ADEbe 9 αὖ- 

τοῖς τοῖς ὁ 10 τοὺς] corr. ex τοῦ E?: τὸ e corr. D δυναμένους} corr. ex δυνα- 

μένη E*: δυναμένου Ὁ 11 μέγα] corr. ex μεγέϑει E? 12 ἐστιν Fe χἂν — ἀνϑρωπος 
(13) om. Ὁ 13 ἢ] ἐστιν E τὸ] τῷ DE 15. 14 οὐχ ἔστι DEb: οὐχέτι Ac 

16 post τὸ del. μεῖζον E! ἐλάττων DE καὶ ---ἔλαττον (17) om. A 17 οὐχέτι] 

οὐχ A ws] corr. ex τις E! 18 yj DE: ἡ yi Ac οὐδὲ ὁ] ὁ δὲ A 

τὸ πῦρ ¢ ἐλάττων ἢ] ἐλάττονι A: ἔλαττον ἡ ὁ 19 ὅσῳ] ὅσον ς μεῖζον be 

ἐλάττω A: comp. D: ἔλαττον Ebe 20 λέγῃ Ὁ 22 τινι] τι E 25 τῷ Ab: 

ἐν τῷ E?: ἐν τῇ DE μεῖζον E: corr. EH? 24 to] τῷ KE, sed corr.: τὸ μὲν Ab 

tw] corr. ex τὸ E? δὲ om. b 25 μεῖζον E, sed corr. ἀλλ᾽ ς 26 μεῖζον E: 

corr. ΕΙΣ 27 οὖν doxet DE: συνδοχεῖ A 30 εἰ] τοῦτο ef Fe λειφϑὲν E 
~ Many ἕξ ~ ~ - “- ‘ ᾿ ‘ > . 

τοῦ ὕδατος Fe dl τῆς γῆς ¢ τοῦτο] τοῦτο χαὶ DE τὸ αὐτὸ om. D 
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c ΄ 
a SPAR es . 2 bs 

p.30427 Ὅσοι δὲ πῦρ ὑποτίϑενται τὸ στοιχεῖον ἕως τοῦ πυραμὶς 275» 

ἂν εἴη τὸ πῦρ. 

- a ~ Εἰπὼν πρὸς τοὺς τῶν μέσων τι στοιχεῖον τιϑέντας χαὶ μανότητι xat ' 

26 
S πυχνότητι ἀπὸ τούτου τὰ ἄλλα γεννῶντας μέτεισιν ἐπὶ τοὺς τὸ λεπτότατον 40 

- ΄ \ ~ ~ 4 ia Sond ΄ ΄ ͵΄ 
5 τῶν τεσσάρων τὸ πῦρ στοιχεῖον λέγοντας, ὧν ἦν Ἵππασός τε ὃ Μεταπόν- 

ΑΝ τίς ΄ τῷ l4 ΚΑ > [4 \ X > , \ 

τιος χαὶ Ἡράχλειτος ὃ Eggotoc. οὗτοι οὖν, φησί, τὸ μὲν ἐν σχέσει χαὶ 
ἐν τῷ πρός τι τὰ στοιχεῖα ποιεῖν διαφεύγουσι χαὶ τὸ εἶναι χατ᾽ αὐτοὺς 

τοῦ στοιχείου στοιχεῖα, ἄλλα δέ τινα αὐτοῖς ἄτοπα ἐπαγει διελὼν αὐτῶν 4ὅ 

πρῶτον τὰς δόξας. οἱ μὲν γὰρ αὐτῶν σχῆμα προσάπτουσι τῷ πυρί, ὃ 

10 στοιχεῖον | τίϑενται. οἱ μὲν σφαῖραν οἱ δὲ πυραμίδα τὸ σχῆμα λέγον- 2768 

(η΄ τες: τῶν δὲ σφαῖραν λεγόντων οὐ μέμνηται νῦν: of ὃὲ σχῆμα μὲν οὐδὲν 
ὲ 

προσάπτουσι. λεῖ τομερέστατον ὃξ μόνον ποιοῦσι. διαιρεῖ δὲ χαὶ τοὺς πυρα- 
‘> ~ yr is i 5 

ulda τὸ σχῆμα τιϑέντας εἴς τε τοὺς ἁπλούστερον λέγοντας, πρὸς ovs ὅ 
c ~ \ , ~ ΄ 

ὑπαντᾷ πρώτους, χαὶ εἰς τοὺς χομψότερον τῷ λόγῳ προσάγοντας. 
> x ς ΄, a > f c ~ 

λέγει οὖν πρὸς τοὺς ἁπλουστέρους, OVC εὐφημότερον ἁπλουστέρους χαλεῖ, »- ὧν 

ὅτι ἀσυλλογίστῳ χρῶνται λόγῳ ἐχ δύο χαταφατιχῶν ἐν δευτέρῳ σχήματι 

συλλογιζόμενοι οὕτω: τὸ πῦρ τμητικώτατον: % πυραμὶς τμητιχώτατον᾽ 10 
~ v ΄, > ΄ re 1.3 Μ ~ 

τὸ πῦρ ἄρα πυραμίς. ὅμοιοι δὲ τούτοις εἰσιν, ὥς φησιν ὃ Ἀλέξανδρος. 
\ ε \ ~ > ΄ Ων wd 3) ΄ a ἊΝ \ ~ \ ΄ 

χαὶ οἱ τὸ πῦρ ἐν πολλαπλασίῳ λέγοντες ἀναλογία. ὅτι χαὶ τὸ πὺρ χαὶ ἢ 

20 πολλαπλάσιος ἀναλογία αὔξονται ταχύ. μήποτε δὲ δυνατὸν ἐν τῷ πρώτῳ 

σχήματι τὸν συλλογισμὸν συνάγεσθαι οὕτως ἢ πυραμὶς τῶν σχημάτων 1 

τυητικώτατον: τὸ τῶν σχημάτων τμητιχώτατον οἰκεῖον τῷ τῶν σωμάτων 

τμητιχωτάτῳ τοιοῦτον δὲ τὸ πῦρ΄ ἢ ἄρα πυραμὶς οἰχεία τῷ πυρί εἰ 
S\ ΄ + > O~ ΄ ς 4 »" Y, / bp) \ 

ὃὲ 6 συλλογισμὸς ὀρθῶς συνάγει, ἁπλουστέρως ἄν εἴποι λέγειν αὑτοὺς \ 

J 

5 

cS 
Coes ΡΞ X\ Nine me 3 aN) iQ - * ! pa Ξ ~ \ , > 

ὡς πρὸς TOUS φέεςὺς παραβάλλων. OUS AOWVOTED WS τῷ ογῳ προσ- 20 
τῷ σι 

ἄγοντας εἶπεν, 
o ἌΠΟ ΄ , \ \ 
ὅτι προαξιώσαντές τινα φυσικώτερον τὸν συλλογισμὸν 

Ε ᾿ ; esis : 
οὕτω τεχνιχῴτερον ποιοῦνται. προλαμβάνουσι γάρ, ὅτι τὰ σώματα πάντα 

, ~ ΄ / Ἂς 

σύγχειται ἐχ τοῦ λεπτομερεστάτου: τὸ γὰρ λεπτομερέστατον ἁπλούστατον, 
=e > ΟΝ ~ (oun ~ 7 a » 

ἐχ ὃὲ τοῦ ἁπλοῦ τὰ σύνϑετα. χαὶ δεύτερον, ὅτι τὰ σχήματα τὰ στερεὰ BW 
΄ > A Ἃ WV. ~ 

30 πάντα ἐχ πυραμίδων σύγχειται, ὥστε ἣ πυραμὶς ἂν εἴη τὸ πρῶτον χαὶ 

1 τὸ --- τοῦ] ἕως D 4 γεννῶντα E: corr. ἘΦ“ λεπτότερον Α 5. 6 μεταπόντιος 

AE?: petamovtivos DEc 6 φασί A 7 τῶν στοιχείων A, sed corr. δια- 

φεύγουσιν Ke αὐτὰς A 8 στοιχεῖα] στοιχεῖον Ke 9 yap om. A 

προσάπτουσιν ὁ 10 μὲν] δὲ DE 11 οὐδὲν] οὐ Fe 12 προσάπτουσιν ὁ 

λεπτομερέστατον ADEb: λεπτομερέστερον Ave ποιοῦσιν Ke 13 ἁπλουστέρως c 

14 xopotépws ὁ 17 οὕτως ὁ 18 ὅμοιον E: corr. E* 6] supraser. D 19 to 

πῦρ χαὶ om. D 20 τῷ om. DE 22 τρητικώτατον (pr.) CDE: τρμιητικώτερον Az τρμη- 

τικωτάτη ὃ τὸ -- τμητικώτατον (alt.) om. Cb σωμάτων] σχημάτων D 24 συνάγει 

b: comp. ADF: συνάγοι E: συνάγεται ὁ ἁπλουστέρους AK εἴποις ὁ 25 τοὺς 

om. DE: corr. ἘΠ παραβάλλειν ὁ κομψοτέρως DEb: κομψοτέρῳ Ac 90 φυσιχώ- 

τερον] mut. in φυσιχώτερα i? 30 σύγχεινται DE 
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λεπτομερέστατον τῶν σχημάτων. χαὶ τρίτον, ὅπερ ὕστερον τέϑειχεν, τὸ 270. 

πρῶτον σγῆυχ τοῦ πρώτου σώματος ἐἶναι. τούτων οὖν τεϑέντων. ὅτι τὸ ΠῚ 

πῦρ πυραμίς ἐστι. συλλογίζονται οὕτω: τὸ πῦρ τῶν σωυάτων λεπτότατον 80 μ [ ἱ 

χαὶ πρῶτον: τὸ τῶν σωμάτων λεπτότατον χαὶ πρῶτον τῷ λεπτοτάτῳ χαὶ 

ὃ πρώτῳ τῶν σχημάτων ἐσχημάτισται, τοιοῦτον δὲ ἢ πυραμίς: τὸ πῦρ ἄρα 
4 aN A = ~ lax pee Ε 7 ae ἢ 5. 2 =i iv [δ N/P Ss ΞΆΑῚ 

πυραμὶς κατὰ τὸ σχῆμα. ζητῆσαι δὲ χρή, τίνος ἐστὶν αὔτη ἢ δόξα ἢ τὸ 
~ » , ~ ~ , , ς 2. 

πῦρ πυραμίδα λέγουσα, διότι πρῶτον τῶν σωμάτων ἐστίν. Ἡράχλειτος μὲν 3 

γὰρ ὃ στοιχεῖον τῶν ἄλλῳν λέγων τὸ πῦρ οὐ λέγει πυραμίδα εἶναι τὸ πῦρ. 

οἱ δὲ [ΙΠυϑαγόρειοι ex aes συγχεῖσϑαι τὸ πῦρ λέγοντες οὐ λέγουσι 

τὸ πὺρ τῶν ἄλλων στοι) (εἴον, εἴπερ χαὶ αὐτὸ λέγουσιν ἐξ ὕδατος χαὶ ἀέρος 10 TE { " ἶ i 

γίνεσϑαι. ὥσπερ χαὶ ἐχ πυρὸς χέρα χαὶ ὕδωρ. 40 

p.304a18 Οἱ δὲ περὶ μὲν σχήματ 

ΙΪ ΄ \ La od ~ ‘> \ “ Ε , ~ ᾿ 

στορήσας τὴν δόξαν τῶν πυραμίδα τὸ πὺρ εἰναι heyovtwy τῶν μὲν 15 
Serve , ΞΕ ΚΤ a, ἀρ αν Se Ἶ ΠΡΒΥ λλογιζομέ Bish pik 15 ἁπλούστερον τοῦτο τῶν δὲ πραγυα ἀπο τ το συλλογιζομένων ἐφεξῆς 

ἱστορεῖ τοὺς σχῆμα μὲν οὐδὲν | ἀποδιδόντας, λεπτομερέστατον δὲ τυ 
- Vv 

μόνον λέγοντας τὸ πῦρ, ἔπειτα ἐχ τούτου συντιϑεμένου γίνεσϑαι τὰ ἄλλα, 
χαϑάπερ ἐχ ψήγματος es χαὶ συγχωνευομένου: συνιόντος γὰρ 

χαὶ πυχνουμένου τοῦ πυρὸς τὰ ee ἐξ αὐτοῦ γίνεσϑαι, GAN οὐχὶ 5 
20 μιγνυμένου τινὸς αὐτῷ. “᾿δοχεῖ δέ wot διὰ τούτου, φησὶν ὁ ̓ Αλέξανδρος, τοῦ 

\ Bepereti lands τὸ ἄτοπον τῆς δόξης παραδειχνύναι: ὡς γὰρ ἐπὶ τοῦ συμ- 

φυσωμένου vm (ματος παχύτερον μέν τι ἐξ αὐτοῦ γίνεται σῶμα, χρυσὸς 
ϑέντοι χαὶ αὐτό, οὕτω χαὶ ἐκ τοῦ πυρὸς εἰ τούτῳ γίνοιτο τῷ τρόπῳ 10 

παχύτερα σώματα, πῦρ ἂν εἴη χαὶ αὐτὰ παχύτητι χαὶ μεγέϑει μόνον 

25 διαφέροντα." 

BANE ον ἡ ἃ Si Ries: yanetar ΤΣ AA owen Eng ONY PY: p. d04a 21 UOOTEPOtS GE ταῦτα συμβαίνει OUGYEPT ἕως τοῦ οὐτε Ib 
~ Vv Co ~ 

πῦρ οὔτε ἕτερον στοιχεῖον οὐδέν. 

\ Kai τοῖς σχηματίζουσι τὸ πῦρ καὶ τοῖς ἀσχημάτιστον λέγουσι τὰ 

1 λεπτότατον A τέϑειχε DE? τὸ] τὸ τὸ EF 4 τὸ τῶν --- λεπτότατον om. Cb: 

mg. E? τῶν σωμάτων ΑΚ": om. ἢ πρῶτον (alt.) DE?: om. ACEb 4.5 τῷ λεπτο- 

τάτῳ xal πρώτῳ CDEb: πρώτῳ τῷ A: τῷ πρώτῳ χαὶ λεπτοτάτῳ © 4 λεπτωτάτῳ E, sed 

corr. 5 σχημάτων] corr. ex σωμάτων ἘΣ 6 χατὰ om. A 7 διότι] corr. ex διὰ 

τί ἘΣ 10 τῶν AEb: πρῶτον τῶν De στοιχεῖον A: στοιχείων DEbe αὐτὸ] mut. 

in αὐτοὶ E? 12 μὲν] postea add. A οὐδὲ A οὐδὲν --- τοῦ] ἕως D 19 συμφυσω- 

μένου E: συμφυομένου ADF: corr. F 15 πραγματοειδέστερον A: πραγματειωδέστερον DE 

συλλογιζομένων DEb: λογιζομένων Ac 18 éx] ἐκ tod Ac συμφυσσωμένου A 

Guyywvevovevou] -y- e corr. E? 19 τὰ CDF: om. AEe γίγνεσϑαι DE 21. 22 cup- 

φυσομένου A: φυσωμένου "αὶ 22 μέν τι] μέντοι 1) 29. οὕτως ς γίνοιτο A: γέ- 

νοιτο DE 20 ἀμφοτέρως D δυσχερῆ --- πῦρ (27)] ἕως D 21 οὔτε AF: οὔϑ᾽ DEe 

28 τὸ] δὲ τὸ DE λέγουσιν Ec: ν eras. E 28. p. 622,1 τὰ αὐτά A: ταὐτά DE 
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5 ΄ - αὐτά. mse ἕπεται Be pT, εἰ πρῶτον αὐτὸ πάντων ποιοῦσι. πρὸς μὲν 276> 

yap τοὺς ἄτομον αὐτὸ νομίζοντας εἴτε σχῆμα ἔχον εἴτε ἀσχημάτιστον 20 

ἐροῦμεν, ἃ χαὶ πρὸς τοὺς ἐξ ἀτόμων πάντα ποιοῦντας, τό τε μάχεσϑαι 

ταῖς μαϑηματιχαῖς ἐπιστήμαις ἄτομόν τι μέγεϑος λέγοντας καὶ προ 
γι 

\ 

tO 

5 a BY 5 € ~ oul = S) ’> \ vy ἡ > 

τινὰ ες ἀριϑυνῶν Ὦ SX WOvaowy τὰ τὴς yevy ἂν. χαὶ ὅσα ἄλλα πρὸ ς €XEt- 

- v > > 4 Lik 
νους εἶπεν: ἄτουον ὃδὲ λέγει ὡς ἀμερές. ὅτι δὲ οὐχ ἐνδέχεται ἄτομον 25 t Ϊ i . 

ee 

ο 

l4 \ ~ ~ ~ , 

λέγειν τὸ στοιχεῖον χαὶ ἐξ ἀτόμων ποιεῖν τὴν τῶν φυσιχῶν σωμάτων γένε 
> 

σιν φυσιχῶς λέγοντα, δείχνυσι χαϑόλου οὕτως: ef τὰ τῶν σωμάτων στοι- 

χεῖα σώματά ἐστι χαὶ αὐτά. χαὶ πᾶν σῶμα παντὶ σώματι συμβλητὸν χατὰ 

10 ποσὸν τῷ μηδὲν ἄπειρον εἶναι σῶμα, εἴη ἂν χαὶ τὰ ὁμοιομερῆ, οἷον ἀὴρ 30 
σ -΄» σὰ - - σ \ ~ \ > ΖᾺ a 4 
ὅλος, ὕδωρ ὅλον. γῇ͵ πῦρ ὅλα. χαὶ ταῦτα συμβλητὰ ἀλλήλοις, χαὶ Ov ἔχει 

λόγον αὐτὰ πρὸς asia ΠΕ τοῦτον αὐτὸν χαὶ τὰ στοιχεῖα ἕξει 

πρὸς ἄλληλα ὄντα χαὶ αὐτὰ τοιαύτης φύσεως. ἔχει δὲ οὕτω τὰ σώματα 
- , 

ss a 
~ vs r ~ ΄ v ~ 

ταῦτα πρὸς ἄλληλα: τὸ λεπτότερον αὐτῶν a8 ὄγχον ἔχει τοῦ παχυ- 3 
\, 7 7 A >) {ny oa ~ 

15 μερεστέρου χαὶ ἐπὶ πλέον ἐχτείνεται, ὕδωρ μὲν γῆς» ἀὴρ ὃὲ ὕδατος, πῦρ 
ἣΝἮ LL ὌΝ > ~ ao ~ wv . Ὁ 

3: ἀέρος: δῆλον ὃὲ τοῦτο οὕτως ἔχον καὶ ex τ ̓- ἄλληλα. μεταβολῆς 

αὐτῶν: 2x γὰρ ἐλάττονος τὸν ὄγκον ὕδατος ὃ γινόμενος ἀὴρ πλείων γίνε- 

ται, χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὡσαύτως: χαὶ τὰ στοιχεῖα ἄρα τῶν λεπτομερεσ- 40 

τέρων: χαὶ γὰρ αὐτὰ τοιαῦτα ὄντα γε τοιούτων Ἰευνητιχα: τὸ τοῦ πυρὸς 

90 ἄρα στοιχεῖον μεῖζον τὸν ὄγχον ἔσται τῶν τοῦ ἀέρος" εἰ 6& μεῖζον, χαὶ 

διαιρετόν: τὸ γὰρ μεῖζόν τινὸς αὐτό τε ἔχει τὸ οὗ μεῖζόν ἐστι χαὶ τὴν 

ὑπεροχὴν αὐτοῦ" διαιρεῖται ἄρα εἴς τε τὸ ἴσον χαὶ τὴν ὑπεροχὴν αὐτοῦ" 4 
wv ~ ~ , 

διαιρετὸν ἄρα τὸ στοιχεῖον τοῦ ailges 
> ΄ a) D4 ~ 5 > 

Απορήσειε δ᾽ ἄν τις, πῶς πρότερον εἰπὼν λεπτὸν μὲν εἰναι τὸ | 
΄ \ ΟῚ ΄ ᾿Ξ ΓΞ 

25 μιχρομερές, παχὺ δὲ τὸ μεγαλομερές, --- καὶ ὁ Mee ἐξηγούμενος 277a 
‘ 

\ \ ΄ > c 

ταῦτα, ὡς εἶναι, φησί, τὸ μὲν ἐχ διπλασίου ἯΙ ὃ ἀὴρ συνεστὼς ὕδωρ. τὸ 
\ + ~~ > > , ~ 

δὲ ἐχ τριπλασίγυ γῆν — πῶς οὖν τούτων πρότερον εἰρημένων νῦν φησιν, 

ὅτι χαὶ τὸ στοιχεῖον ἔλαττον ἔσται τὸ τοῦ ὕδατος ἣ τὸ τοῦ ἀέρος; μή- ὅ 

ποτε οὖν ἐχεῖ μὲν τὸ ὕδωρ μεγαλομερέστερον ae τοῦ ἀέρος, ὅτι ἐν 
~ ~ vv Ὑ Ω ΄ ~ 

30 τῷ αὐτῷ ὄγχῳ μείζονα οὐσίαν ἔχει τὰ παχύτερα χαὶ πυχνότερα τῶν 
\ 

5 5 ~ δι Wy ~ ican “Ἂ ~ 

AETTO τέρων χαὶ μανωτέρων. ἐνταῦϑα OF EAATTOV τὸ τοῦ VOATOS Ἢ τὸ τοῦ 

1 αὐτὸ] αὐτῶν A ποιοῦσιν Ec: ν eras. E 4 τὸ] corr. ex tov E? 6 ἄτο- 

μὸν --- στοιχεῖον (7)] ὅτι δ᾽ οὐχ ἐ wien ἄτομον λέγειν: ἄτομον δὲ λέγει τὸ στοιχεῖον ὡς 

ἀμερές © δὲ (alt.) om. A 7 τὸ στοιχεῖον Ab: om. DE 8 λέγοντα] -α 6 

corr. E: λέγοντας ¢ 10 τῷ] corr. ex τὸ E? νηδὲ DE ὁμοιομερῆ!) -o- 8 

corr. E? ὁ ἀὴρ A 11 γῆ] γῇ ὅλη ὁ ὅλα ACDEb: ὅλη E?: ὅλον ὁ 

συμβλητὰ ΑΞ Κ’ ἢ συμβάντα DEF 11. 12 ἔχει λόγον A: λόγον ἔχει DE(b) 

12 μεγέϑους AE?b: μεγέϑους πέρι DEc τοῦτον αὐτὸν E?Fb: αὐτὸν A: τούτων αὐτῶν 

DE: αὐτὸν aa c 14 ταῦτα om. ἢ 6yxov]| corr. ex Gyyov E* 15 πλέον 

A: πλεῖον DEF 17 yap om. A πλεῖον E 19 ye om. (b)ec 20 τῶν 

om. D 21 ἀδιαίρετον A - 22 διαιρεῖται ---αὐτοῦ Ab: om. DKe 24 ἀπ ype A: 

comp. D: ἀπορήσει E: ἀπορήσοι F δι A: δὲ DE 26 φασί E ἢ ὃ ἀὴρ] 

ἀέρος ¢ συνεστὸς ὁ 28 χαὶ om. b ἔσται E*b: ἔσται χαὶ ADEF 

29 ἐλέγετο DE: ἔλεγε τὸ A: ἔλεγεν be 31 μανωτέρων] corr. ex πυχνοτέρων Et 
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ΒΑ 

ἀέρος λέγει, ὅτι τῆς αὐτῆς οὐσίας οὔσης 

623 

υᾶλλον συνέσταλται τὸ παχύτερον 2778 
, ~ , ΄ ἮΝ 5 ~ ΄ , 

χαὶ πυχνότερον τοῦ λεπτοτέρου χαὶ μανωτέρηυ, ὡς δηλοῖ 7 ἐξ ὀλίγου ὕδατος 11 

πολλοῦ γένεσις ἀέρος. 
~ ΄ > \ se . σ ἉΝἬ , b] ΄ - 

"Egrotaver δὲ χαλῶς ὁ Ἀλεξανδρος; ὅτι τὸ δεδειγμένον ἐν τούτοις τῷ 
ΞΡ] ΓΦ \ A) os » i = ko ὦ πο Ζ ¥ ἘΞ 

5 Ἄριστον ἕλει τὸ μὴ εἶναι ἄτομον τὸ τοῦ πυρὸς στοϊχεῖον πρὸς μὲν τοὺς 
- ~ ΄ ‘ " ’, “ \ , > = 

ἀρχὰς THY φυσικῶν σωμάτων τὰς ἀτόμους ἣ τὰ ἐπίπεδα λέγοντας 15 
ia / wv A a\ ‘ ~ Φ PS Ἁ 5.3. 4 ~ ‘ 4 ¢ "ἡ 

ἁρμόσοι av, πρὸς δὲ τοὺς πῦρ λέγοντας τὸ στοιχεῖον, περὶ ὧν ὃ λύγος 
ἘΝ - Ἃ Ὁ Hy, πῶς ἂν ie ages 

ἀκολοὺ θοίη; εἰ λέγοιεν μιχρά τινα εἶναι 

10 ταῦτα ἄφϑαρτα- τὸ γὰρ παρ’ io 

>. 4 ᾿ Ψ v \ ~ \ 
οξ τὸ στοιχεῖον ἄφϑαρτον εἰναι τ ἐστιν αρα χαὶι τοῦ πυρὸς 

ἀλλ᾽ εἰ 

χατὰ τὴν τοῦ 

τοῦτο, ἔστι δὲ χαὶ τῶν ἐχ τοῦ 

TH τε τοῦ πυρὸς στοιχεῖα χαὶ τὰ τῶν ἄλλων 

\ \ ~ ~ 

TUL τὰ στοιχειὰ TOV 

, [4 

πυρὸς ἀλλοίωσίν τε χαὶ μεταβολὴν γινόμενα, 

Ἁ 

πυρὸς 

- - ΄ e 

ἡυῖν πῦρ xat φϑειρόμενον ὁρᾶται. 
‘ ‘ ‘ ‘ 

\ 
TOPOS 

‘ 

οξι 

zs : 
πρὸς ἄλληλα, ὃν χαὶ τὰ 

. ΄ \ v ΄ -“ ‘ ΄ Ἃ 
χαὶ λύει τὴν εἐνστᾶσιν λέγων, ὅτι χαὶ τούτοις ἄν 

χαὶ 
Ν., = 

! 20 

TOLY ELA τινα. 

γινομένων στοιχεῖα τινα 
Vv nn , 

eyot ἄν λόγον 
Dg 
af oF 
cg <0) 

~ » δ᾽ ~ > \ 

15 αὐτῶν, οὕτω τε εἴη ἂν xal τὸ TOD πυρὸς στοιχεῖον ἐπὶ μείζονος ογχου 7 
κὸν 5} > 9) > cere ΝΟ ἈΝ pec Ἢ τὰ ἐχείνων" εἰ 6& τοῦτο, χαὶ διαιρετόν, ὡς δέδειχται. ὅτι δὲ ἐπὶ τῆς τοῦ 

- ε»-»" > 5 , ~ 

πυρὸς παντοίας ὑποϑέσεως τοῦτο δείχνυσιν, ἢ τῶν ἑξῆς ἀχολουϑίχ δηλοῖ 

τῶν πρὸς τὰ πρότερα ἀποδοϑέντων. ε > ane 

πρῶτον σῶμα ποιοῦσι χαὶ ay 

20 ϑεσιν χαὶ δείξας, ὅτι διαιρετὸν ἀνάγκη εἶναι, ἐπάγει: εἰ GE διαιρετὸν 
lad 

τοῦ πυρὸς στοιχεῖον, ὅπερ Oéderxtat, 
΄ 

5 

LT ἀχολουϑήσει τὸ τοῦ πυρὸς μέρος μὴ εἶναι πῦρ, 
εἶ 

ὁμοιομξ ρὲς γὰρ ὁρᾶτα' 

σχῆμα τοῦ στοιχείου τοῦ π 

25 μίδος τὰ Le οὐ πυραμίδες ἄυφω, εἰ χαὶ 

ἤν ταὶ οὖν τὰ μέρη πυρὸς οὐ πῦρ, 
ΟῚ 

oD 
>) , - τ - A > , 

ἔχειν ἐν τούτῳ ἣν αὐτῷ τὸ εἶναι πυρί. 

χη ἢ 

τ 

ηυστίζουσι τὸ πῦρ τὸ μὴ πᾶν σῶμα ἣ 

ὅπερ ὄντως ἄτοπον. τοῦτο δὲ συμβαίνει, 

80 οὔτε πυραμίς ἐστιν, ἵνα στοιχεῖον ᾧ. οὔτε 

εἰ οὖν πυραμὶ - 
ἘΞ 

isa 
Ξ — 

, Vv 

πυρᾶμις, OUTS 

τοὺς] τὰς DE: corr. E? 

( ἁρμόσοι ἄν A: 
5 τὸ μὴ] τῷ μὴ 
σιχῶν del. στοιχείων E 

ἁρμόσειεν ἄν Fe 

corr. E?: 

et om. E 

στειχεῖον EB 

ἁρμόσειεν ἄν c 9. ἀκολουϑοίη A: 

12 ἀλλ᾽ ---τινα om. D 

% 
τέϑει D: 

ὄγκον DE 

γὰρ (alt.) Ab: om. 

21 μὲν om. Ac 

25 γένηται A 26 

91 ἐστιν 

ὃν AE: corr. E? 15 te εἴη ἂν 

μείζονος] pel E: μείζονα E? 

τοῦ E? 18 xpdtepoy c 

19 ποιοῦσιν Ee: ν eras. E 

δὲ (alt.) Cb: te ADEc 

εἶναι σχῆμα τοῖς A 29 ὅπερ] dc 

τοῖς μὲν σχηματίζουσιν αὐτὸ 

τὸ πῦρ. ἀχολουϑεῖ 

πὺρ ρύς, διαιρετὴ ὃ 

~ ~ [4 

τὸ πῦρ, τὸ τοῦ popes oa eee 

ἁρμόσειε D: 

8 ἂν (pr.) DEb: 

ἀκολουϑείη DE: 

τῶν] ἐχ τῶν A 

τέϑειχαν E: 

16 δὲ (alt.)] δ᾽ DE 

DE: τὸ ὁ 

\ 2 \ Vv 

Ov yap εἰ μὲν γὰρ ἄτομον 

cv 

> 

εἰς τὸ 

Ox 

΄ ἃς ΕΝ 

> WS δεῦειχται" 

, "» 

“ » 

περ ATOTOV" 

\ 

ναντίον ταύτην τὴν OTO- 

35 

> = = 
St YS SY τῷ πυρᾶμ, (60 ς GY TUE 40 

. >) > ~ 
OELUTEDOY OS ATOTOV ἐπάγει τοις ‘ 

στοιχεῖον εἶναι ἣ ex στοιχείων, 
~ Ἁ , 

Οἰῶοτι TO Paes τὴς 

Ov x τῇ 3 = 

6 ἀρχὰς om. A 

om. Ac 

ἀκολουδήσειεν Fe 

13 ἔχοιεν A 

τέϑειχε Eb: 

24 δέ (pr.)] corr. ex γάρ 

πυραμίδες E: corr. ΕΞ 27 

om. D 

ἄτοπον DE: corr. 

πυραμίδος 

ίδων. ἵνα ἐχ SERGEY 45 

is | ἐστιν, Ott μὴ 277b 

Tepov στοιχεῖον οὐδέν, οἷον ἀὴρ ἢ ὕδωρ ἣ γῆ» --- στοιχεῖα 

post φυ- 

ἁρμιόσειαν corr. ex ἁρμόσοιαν E: 
etal s Ξ 
ἁρμόσειεν E: 

14 ὃν] 

τεϑείχασι F 

11 τῶν] τὸ E: 

E? 
E! 
olin 

τοῖς] τὸ 
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τὰρ τὰ ἁπλᾶ ταῦτα λέγει σώματα — εἴπερ τούτων μὲν ἕχαστον ἐκ συνϑέ- 277 
~ > la / 

σεως ae, τ το τὸ ὃς τῆς πυραμίδος μέρος πυρὸς μόριόν ἐστιν. χαὶ 

Vv ο΄, ~ , Ul ~ 

ἔσται γὰρ οὕτω μέρη τοῦ στοιχείου τὰ γινόμενα ex τοῦ στοιχείου. εἰ δὲ 
4 ~ >. \ 7 5 215 \a Αἱ ~ 

5 λέγοι τις τὸ μέρος τῆς πυραμίδος, εἰ χαὶ μὴ πυραμίς ἐστιν, ἀλλὰ συγχεῖ- 

σϑαί γε éx πυραμίδων τῷ πᾶν στερεὸν σχῆμα εἰς πυραμίδας διαιρεῖσϑαι, 
> , Ix la > \ ~ ~ 

WEDOS THS TUPAULGOS, SLVAL TE OLA τοῦτο τῶν 10 

d 

o- 

, Vv 

σχῆμα Of τι ἔχειν χαὶ τ 
ΜᾺ Δ ΄ ~ Vv 

ἄλλων τι σωμάτων τῶν ἐχ τοῦ πυρός, ἔσται xat αὐτοὺς τὸ μέρος τοῦ 
΄Ν Ye ey ~ x 4 

ἁπλοῦ στοιχείου σύνϑετον χαὶ οὐχ ὃν πυραμὶς 2x πυραμίδων συγχείσεται. 
Pd Vv IN ἢ \ c ᾿] Vee . >. 3} wv ic δ᾿ Vv ~ 

10 Tt OF, φησιν ὁ Αλέξανδρος. ot OTELNOY Ἢ τομῇ εσται, εἰ τῆς μὲν 

πυραμίδος ἁπλῆς οὔσης τὸ μέρος σύνθετον, τοῦ ὃὲ συνθέτου πάλιν τὸ 15 
σι κ 2 > ~ ΄ ? 5 ‘ 

μέρος πυραμὶς ἁπλῆ οὖσα χαὶ τῆς πυραμίδος τὸ μέρος πάλιν xat αὐτοὺς 
Ἃ ΄ (eg ΝΑ 39\ YW. ~ 2) 

σύνϑετον᾽ οὕτω OF OUOEY GY Et7 OTOLY ELOY. 

p. 3046 Tots δὲ τῷ μεγέϑει διορίζουσιν ἕως τοῦ χαὶ πάλιν ὕδωρ 30 

_ σι χαὶ γῆ: 

Μετὰ τοὺς σχηματίζοντας τῇ πυραμίδι τὸ πῦρ ἣ καὶ τῇ σφαίρα --- 

τὰρ αὐτοὶ ἂν ἥρμοσαν λόγοι --- μετέβη ἐπὶ τοὺς τῷ μεγέϑει τρις 
χαὶ διὰ τοῦτο στοιχεῖον λέγοντας. ὅτι λεπτ τύτατόν TE “OL μιχρομερέστατοην 9 

τῶν ἄλλων ἐστί, χαὶ λέγει, ὅτι τοῖς τῷ μεγέϑει διορίζουσιν ἀχολουϑεῖ πρό- 
΄ - = > ~ v > 

20 τερόν τι TOD στοιχείου στοιχεῖον εἶναι χαὶ τοῦτο εἰς ἄπειρον βαδίζειν. 

4 ~ yy [ὩΣ] @- 4 (=) C2 
~ το ἀχολουϑεῖ, συντόμως ἔδειξεν εἰπὼν εἴπερ ἅπαν σῶμα 

τοιγεῖον εἰ γάρ. διότι μιχρο- 80 ἃ ’ ᾿ by χαὶ τὸ μιχρομερέστατο ( ~ = = = ie) Ω A 
ν 

l4 » oN py > apap Pe =) L, «ΟΝ de = 

μερεστ TATOV, διὰ τοῦτο Ὁ ον ἴον. εστι OF OLALPETOV ξις το USMY, TO ξρος 
BA “ 4 Ἁ ~ “4 , 

νιχρότερον ἣν πρότερον ἂν αὐτοῦ ειὴ χαὶι πάλιν τὸ τοῦ υξοοὺς SNC, 

S Q 
25 εἴπερ ἅπαν σῶμα διαιρετόν, χαὶ τοῦτο εἰς ἄπειρον. ὉΠ σεται ἄρα 

~ ς΄ ~ \ > 

πᾶν τὸ ὑποτιϑέμενον στοιχεῖον διὰ τὸ μιχρομερές, εἴπερ τὸ μιχρὸν εἰς 
2 

αἱχρότερα διαιρεῖται. ἐπιστῆσαι δὲ χρή, ὅτι τῷ μεταλαβεῖν τὸ λεπτὸν εἰς 35 μιχροτερ γιαιρξειται. ESTLOTY ε΄ χρὴ; Ὁ τῷ LET ξ τὸ Λεπτῶν εἰς - 

λεπτ a o- 
XN \ 5 — X\ wv 

TO Re ehatee ἠχολούϑησε τοῦτο TO ATO- (2) ΓΞ oO 
τῶ 
0) cay [0] ΩΣ ΤΑῚ τὸ μιχρὸν χαὶ 

ΠΤ ΣΝ ΠΕ ἔδειξεν ἀχολουϑ γέϑ Νηρ, πον. ὅπερ δὲ πρότερον ἔδειξεν ἀχολουϑοῦν ἄτοπον τοῖς μεγέϑει χαὶ μιχρό- 

1 λέγει ταῦτα E 2 ἐγίνετο CDE: ἐγένετο Ac πῆς om. ὃ ἐστι D: 

om. F 4 γενόμενα DE 5 λέγει Ec: corr. E! τὸ om. ὁ 

6 πυραμίδων] πυραμίδος ¢ τῷ E*b: τὸ ADE 7 τούτων Ac 8 μέρος A: 

μέγεϑος DEbe 9 ὃν] ἂν E 12 ἁπλῶς A 13 οὕτως c οὐδὲ A 

14 διορίζουσι Ke τοῦ om. D 17 ἐπὶ] bis E, sed corr. 18 τοῦτο] τοῦτο 

τὸ A τε — ἐστί (19) CDEb: τῶν ἄλλων ἐστὶ χαὶ μιχρότατον A: τῶν ἄλλων ἐστὶ χαὶ 

μιχρομιί(ερ)έστατον ¢ te] to E 19 διορίζουσιν) e corr. ἘΠ 21 τοῦτο 

om. A 22 γάρ] del. E? 23 post στοιχεῖον rep. ef yap διότι μιχρομερέστατον Τὺ 

τὰ OM. ὁ 24 πρότερον Fb: πρῶτον AD: πρώτερον E, sed corr. 25 dpa] εἴπερ A 

27 ἐπειστῆσαι E, sed corr. τῷ] corr. ex to EH? μεταλαβεῖν DEFb: μεταβαλεῖν 

Ae τὸ λεπτὸν -- χαὶ (28) om. A Zu. 28 εἰς coll εἰς Ὁ 28 λεπτομερὲς χαὶ 

νιχρὸν E τὸ (tert.) om. Ac μιχρομερὲς] λεπτομερὲς D ἠχολούϑησεν ὁ 

τούτω A 29 ἀχολουϑοῦν) -odv e corr. E 



SIMPLICII IN L. DE CAELO IIL 5 [Arist. p. 30406. 11) 625 

TyTt τῶν στοιχείων THY διαφορὰν τῶν σωμάτων δρίζουσιν, ὡς of περὶ 277b 
Δημόχριτον τὰ τρία ἀέρα χαὶ ὕδωρ χαὶ γῆν τῇ μιχρότητι τῶν στοιχείων 40 

Vv ~ , ἂν 5 ~ 

ὁμοιοσχήμων ὄντων διαφέρειν ἔλεγον, τοῦτο χαὶ τούτοις ἀχολουϑεῖν φησι 
\ ~ > ag ’ \ > w 5 ~ > Εν 

Ἣν δὲ τὸ ἄτοπον ἐχεῖνο τὸ τῇ αὐτῶν φύσει ἢ εἶναι τὰ στοιχεῖα, ἅπερ 

ὃ 
v > Ἦ χ - , ~ \ v \ ~ x 
cottv, ἀλλ᾽ ἐν τῇ σχέσει τῇ πρὸς ἄλληλα τὸ εἶναι ἔχειν. τοῦτο οὖν τὸ 

ο) ἄτοπον χαὶ τοῖς τὸ πῦρ sin εἶναι BS (evs διὰ τὸ λεπτομερὲς ἀχο- 40 

λουϑεῖν φησι’ τὸ γὰρ αὐτὸ σῶμα τοῦδε μὲν ὃν μιχρομερέϊστερον, τοῦδε 978: 

= μεγαλομερέστ ἔξ τος πρὸς μὲν τόδε ena ἔσεσϑαι. πρὸς δὲ ἄλλο ὕδωρ ἢ 

γῆν. ἐπεὶ γὰρ τὸ πῦρ τῷ λεπτότερον εἶναι τοῦ ἀέρος στοιχεῖόν ἐστιν 

10 αὐτοῦ, χαὶ 7 ὑπεροχή. ἣν ἔχει χατὰ τὴν λεπτότητα, ἔν τινι λόγῳ ἐστίν, δ 

ὅταν ταύτην τὴν ὙΠΟ τὴν χατὰ EEA ὁ ἀὴρ. ἄλλου τινὸς 6 Sey Ath 
ἔσται στοιχεῖόν te ἐχείνου χαὶ πῦρ ὡς πρὸς ἐχεῖνο, εἴ ye τὸ πυρὶ εἶναι ἣν 

P 
ἐν τῷ τοσούτῳ λεπτ ἶναι. 6 αὐτὸς χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων λόγος. Ὁ ~ Ξ [-} 

~ , ~ 5 

p-30411 Κοινὸν δὲ πᾶσιν ἁμάρτημα ἕως τοῦ ἀνάγχη πλείω εἶναι 

15 χαὶ πεπερασμένα. 

v5 ΄ \ \ oO ~ Psy ~ ” ὦ 

Εἰπὼν πρότερὴν προς TOUS SY τι τῶν μεταζυ OTOLY ELOY λέγοντας 7, 15 

on ™~ ΡΨ ma! \ es > \ \ \ \ ΄“- = 

DOWD Ἢ ASp% Ἢ TO WETACL, ELTA χαὶι προς TOUS TO TUG INS λέγοντας, 

‘ 

“OWOY πᾶσι νῦν ἄτοπον ΣΝ τοῖς ἕν τὸ Soper. λέγουσι τὸ μίαν πάντων 
-" \ , ΄ , > , 

ROLY THY “ATA φύσιν χίνησιν xal πάντων τὴν αὐτήν: πάντα γὰρ" ἐχείνην 
΄ Ἁ 

90 seek THY χίνησιν, ἥτις οἰχεία τοῦ στοιχείου ἐστί < 
> , 

. ἐξ οὗ τὴν σύστασιν 20 
= ~ ~ 

ἔχει. ἐπεὶ οὖν ὁρῶμεν πᾶν φυσιχὸν σῶμα χινήσεως ἔχον ἀρχήν, 
7 ‘ NS ͵ 

re , ) poe el πάντα τὰ σώματα ἕν τί ἐστι, χαϑ' ὃ ἐξ ἑνός, ἀφ᾽ od χαὶ τὴν ἀρχὴν 
΄ v ΄ Vv 2 

τῆς χινήσεως ἔχει, πάντων ἂν εἴη μία χίνησις TH εἴδει. τὴν OF δια- 
> \ πὸ 3 o ~ τ ΠΝ > = 

φορὰν εἶναι χατὰ τὸ μᾶλλον ual Ἧττον, ἥτις ἀχολουϑεῖ τῷ πλέον εἶναι χαὶ 90 
- ΝᾺ σ΄ \ \ ~ o Bh ~ ΄ QO~ v 

25 ἔλαττον, ὥσπερ χαὶ τὸ TOP, ὅσῳ ἂν πλεῖον γένηται, φέρεται ϑᾶττον ἄνω 
΄ - ΄ 7, - > , ~ ΄ " 

τὴν αὑτοῦ φοράν. χαὶ εἴπερ τὸ πῦρ ἦν μόνον στοιχεῖον, πάντα ἂν χατὰ 
ξ΄ » 2 L ἘΣ x “Ὁ — πρὶ av ) Fie ~ pe \ aa 

φύσιν ἄνω ἐφέρετο ta μὲν ϑᾶττον ta δὲ βραδύτερον, νῦν ὃὲ xal χάτω 
σ > ~ \ \ 2 ΄ 

φέρεταί τινα χαὶ ὅτι uy παρὰ φύσιν μηδὲ ταῦτα, δηλοῖ τὸ χαὶ ἐπὶ τούτων, 80 
\ 5 τι ~ , \ la ΓΒ - , » τ΄ 

ὥσπερ χαὶ ἐπὶ τοῦ πυρός, τὸ μεῖζον ϑᾶττον φέρεσϑα: xatw* χαίτο! εἰ pig. 
\ 5 \ ~ > , ΜΝ 

τὴ ust ov βραδύτερον χαὶ οὐχ! Vattov ἐφέρετο. εἶτα συμπεραι- 5 

σ ~ σ \ a Ἁ ~ 

YOUSVOS, στε. φησί, διά τε ta UTAH, οσὰ προς τοὺς ἕν TO στοιχεῖον 

2 χαὶ (pr.) om. E σμιχρότητι Fe 3 ὁμοιοσχημόνων Cc 4 τὸ (pr.) corr. ex 

τῷ 15 6 λέγουσιν Ee: ν eras. E λεπτομερὲς ἢ μιχρομερὲς DF 7 φησιν De 

τοῦδε (alt.)] tod c 9 λεπτομερέστερον ς ἐστιν] ἦν A 10 ἐστί D 

deinde add. zat ἡ ὑπεροχὴ ἣν ἔχει DE: del. E? 11 ὅταν] ὅταν οὖν CE? 12 τὸ] 

τῷ A πυρὶ ADb: πῦρ CE 13 λεπτότερον Ce 14 τοῦ om. D 

πλείω ἀνάγχη ς 15 πεπερασμένον Ὁ “16 στοιχεῖον A: στοιχείων DEb 

λέγοντας om. ὁ 17 zat om. Ac 18 λέγουσιν ς 20 τὴν (pr.) om. Ac 

22 ἐστιν c 23 ἔχει AC: χαὶ DEb pia A: ἡ pia DE 24 τῷ] corr. ex τὸ 

DE? πλέον F 28 xai ἐπὶ) éxi ec 29 χαὶ om. A - 30 gépeto ἘΣ, sed 

corr.; seq. ras. 10 litt. 31 te A: τί DEF: del. ἘΠ 

Comment. Arist. VII Simpl. de Cuelo. 40 
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ΝΣ > ΄ Vv. ~ ΄ : ΑΝ \ ~ ὟΣ τὰ - X Ko 
λέγοντας Zop70y, εἴτε τῶν μέσων τι εἰτε TO TUP, UAL ὁσα χοινῶς πρὸς 2188 

“ 

τοὺς ἕν τὸ στοιχεῖον λέγοντας, χαὶ μέντοι, φησίν; ἐπεὶ διώρισται πρό- 80 

τερον; ὅτι πλείους αἱ φυσικαὶ χινήσεις, ἀδύνατον Sy εἶναι τὸ 

στοιχεῖον. τοῦτο ὃὲ τὸ ἐχ τῶν ἁπλῶν κινήσεων ἐπιχείρημα χοινὸν ἣν 
nv ied yv ~ \ a Vv » Vv v4 >] ~ \ ΄ ~ 

OElLXVUOY, OTL EOTL Peace χαι OTL OVTE ἀπειρα OLTE CY° GVGWY γάρ ἁπλῶν 

χινήσεων χαὶ οὔτε υἱᾶς οὔτε ἀπεί (OMY, ἀλλὰ πλειόνων μὲν μιᾶς πεπερασμένων 40 

δέ, ἐπειδὴ αἱ ἁπλαῖ χινήσεις ἁπλῶν σωμάτων εἰσί, χαὶ ὅσαι at ἁπλαῖ δέ, ἐ : 

χινήσεις, τοσαῦτα ἐστι τὰ ἁπλᾶ σώματα, τὰ δὲ ἁπλᾶ σώματα στοιχεῖα, 

δῆλον, ὅτι χαὶ ἐχ τῶν χινήσεων ἀληϑὲς εἰπεῖν, ὅτι ἀδύνατον ἕν εἶναι 

τὸ στοιχεῖον ὥσπερ χαὶ ἄπειρα: χαὶ γὰρ yal τοῦτο διά τε τοῦ τῶν 45 
‘ 

΄ ΄ I > vr > ~ 5 ΄ > > | 

χινήσεων λόγου ἀνήρηται χαὶ ov ἄλλων πολλῶν ἐπιχειρηυάτων. ἐπεὶ οὖν | 
σ 5 » ; y Ξ ὌΝ ; Se See 

οὔτε τ δ, ἡ τ φησιν, οὔτε EV, εἰναι OS χρὴ πάντως στοιχεῖα, ἀναγχὴ 2:δὺ 
[- 

πλείονα αὐτὰ εἶναι χαὶ πεπερασμένα. 

> [" > ΄ ΄Ν ΄ 

p- 304b 25 Βπισχεπτέον δὲ πρῶτον. TOTEPOY αιοια (ow 
σ - 

στιν SWE TOL 9 

ὅπερ ἀδύνατον. 

\ \ ~F σ 4 > \ a: \ pas v σ΄ 

Μετὰ τὸ δεῖξαι, ὅτι οὔτε ἄπειρα δυνατὸν εἶναι τὰ στοιχεῖα OUTE ἔν. 
5 \ > ΄ ν᾿ \ 

χαὶ συναγαγεῖν ἐχ τούτου, ὅτι πλείονα αὐτὰ ἀνάγχη εἶναι χαὶ πεπερασμένα, 
5 fe ~ ΄ \ ~ > 2) gan Nee foe < 

ἀχόλουϑον ἢν ζητεῖν, πόσα χαὶ ποῖα. ἀλλ αὐτὸς πρότερόν φησι δεῖν 10 

πισχέψασϑαι, πότερον ἀίδιά ἐστιν ἣ γινόμενα χαὶ φϑειρόμενα: τούτου 
My 

> ΄ \ , wv ~ 2 

yap δειχϑέντος φανερὸν ἔσται, καὶ πόσα ἄττα χαὶ ποῖά ἐστιν. 
sn ΄ = > ~~ oS :) Vv 9. 3. a A = , ; ) ΩΛ ra 

οξιχνυσιν ODY EVECTS, OTL οὐχ ἐστιν BLOLA, τοῦτον TOV τροπὴν 49 OY WS 

ἐναργές. ὅτι τὰ συνεγνωσμένα πάντα ἡμῖν ὑπὸ σελήνην σώματα χαὶ τὰ 15 ΄ 

Η one ~~ ε ~ > ΄ ραν ™ > ΄ 

σύνϑετα χαὶ τὰ ἁπλᾶ. ἅπερ x τῶν ἁπλῶν ηὗρε χινήσεων, ὁρᾶται ὁιαλυύ- 
ayy ~ ~ MM Υ 

μενα χαὶ φϑειρόμενα χαὶ μᾶλλον τῶν ἁπλῶν τὰ σύνϑετα, τοὺς τρόπους; 

Ω᾽ a > \ 3: Man f Ν [ἘΞ a 9. 7 “» ΡΣ “ὭΣ σ 

“a ODS δυνατὸν ἣν χαὶ διαλυύμενα TA ἁπλᾶ αἰἴοια εἰναι. ἐχτίϑεται. ἵνα 
4 v ‘A εν >) s it ~ i 

τούτους ἐλέγξας ἔχῃ τὸ μὴ εἶναι ἀΐδια. ee 65 τῶν συνεγνωσμένων 20 
δ. , , ~ \ la c 3 >) ~ 

τὰ ἁπλούστερα ἐχλεξάμενος ἐπὶ τούτων ποιεῖται τὸν λόγον ὡς ἐν αὐὑτοὶς 
1 ἄρα τὸ ἐν ἀργῇ δόξει ho ΐ uh ἄρα τὸ ἐν ἀρχῇ δόξει λαμβά- ᾿ 

ς 
As) 

ῃ fa) =? 
< Ὡ - ἐς -υ τῶν στοιχείων ὀφειλόντων 

Vv /é A 7. ~ 2) A al Ὁ 

νειν οὔπω δείξας. πόσα τε χαὶ τίνα ἐστὶ τὰ στοιχεῖα, ταῦτον OS είπειν τὰ 
ty \ 

rio) i 35 ε - > ο Sp cas rans Ase Ves 

ἁπλᾶ σώματα. λέγει οὖν, ὅτι, εἰ διαλυόμενα ὁρᾶται τὰ ἁπλᾶ σώματα. ε 
ἈΦ 15 

μέλλοι οὕτως ἔχοντα ἀίδιόν τι ἔχειν ἐν αὑτοῖς, ὥσπερ προσήχει στοιχεῖον 

1 ἐρρήϑη A: ἐρρέϑη CDEF μέσον Ὁ 2 ἐπεὶ διώρισται A: ἐπειδὴ ὥρισται DEc 

4 τὸ om. DE 5 δειχνύων E: corr. E? ὅτι (pr.) DEb: καὶ ὅτι Ac 
= 
( ἁπλῶν --- χινήσεις (8) Fb: mg. E*: om. ADE εἰσίν 

σώματα A 9 post τῶν del. στοιχείων ἘΠ ἀδύνατον --- yap χαὶ (10)] bis E 

Ὁ αἱ om. E 8 στοιχεῖα 
> 7 

corr. E* ἕν] ἂν E: corr. E? 10 ἄπειρον A χαὶ γὰρ] el yap A 

τίνα DEb: οἷα A: ποῖα 

δὲ om. A στοιχεῖα CDEb: στοιχεῖον Ac 14 πότερον EF: πρότερον A 

τερον --- τοῦ] ἕως ἔξω γίγνεσϑαι ἄπειρον D 16 to] ins. A ἀδύνατον A 

χαὶ (pr.)] καὶ τὸ ὁ συνεισαγαγεῖν D 18 χαὶ CDE: τε χαὶ Ac ἐστι CD 

nope A: ee CDEe χινήσεων] χινησ cum ras. A 24 τοὺς] mut. in τοὺς 

i? 28 δόξειε c 28. 29 λαμίλαμβάνειν E 29 δείξας] δείξας νῦν A 

Ol μέλλει ec oO 
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εἶναι, ἀνάγχη ἣ ἐπ᾽ ἄπειρον προχωρεῖν τὴν διάλυσιν, ὡς μηδέποτε δια- 978» 

λελύσϑαι, ἣ ἵστασθαι χαὶ παύεσϑαι τὴν διάλυσιν μήπω διαλυϑέντος τοῦ 

ὅλου: χαϑ᾿ ἑχάτερον γὰρ τούτων τῶν τρόπων δυνατόν, χἂν μὴ τὸ ὅλον, 80 

ἀλλὰ μέρος γέ τι ὑπομένειν ἀΐδιον. εἰ οὖν μήτε ἐπ᾽ ἄπειρον αὐτὰ δυνατὸν 

5 διαλύεσϑαι μήτε Wa εἴς τι ἀδιάλυτον τὴν διάλυσιν, δῆλον, ὅτι οὐχ 

ἔσται ἀΐδια. χαὶ ὅτι μὲν οὐχ ἐπ᾽ ἄπειρον αὐτῶν ἢ διάλυσις, δείχνυσι προ- 

λαβών, ὅτι ἐν χρόνῳ διαλύεται, χαὶ ὅτι ἐν ἄλλῳ χαὶ ἄλλῳ χρόνῳ ὃια- 35 

λύεται χαὶ συντίϑεται- χαὶ γὰρ συντιϑέμενα ὁρᾶται: οὐ γὰρ δυνατὸν τὸ 

αὐτὸ χατὰ ταὐτὸν ὑπομένειν ἄμφω: xal ὅτι ὅσος ὃ τῆς διαλύσεως χρόνος, 

10 τοσοῦτος ἂν εἴη ἢ χαὶ πλείων ὃ τῆς συνθέσεως: ἐργωδεστέρα yap ἢ σύν- 

ὕεσις πανταχοῦ τῆς διαλύσεως. τούτων δὲ Pepe ERY συμβήσεται 40 

ἔξω τοῦ ἀπείρου χρόνου ἄλλον εἶναι ἀπ Εἴρον; ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον. 
x ΄, 5 ~ > , wv 

οὐδὲ γὰρ πεπερασμένον ἔξω τοῦ ἀπείρου δυνατὸν εἶναι, μή τί ye ἄπειρον. i> 

\ ἐρῶν etme, διότι μέρη tod παντός ἐστι τὰ τέσσαρα 7} 
x R Qa a Θ = o @- 

ἘΠ 
- — e 

15 ταῦτα στοιχεῖα 

᾿Απορεῖ δὲ ὃ eae διὰ τί ἄλλος χρόνος ἔσται τῆς συνϑέσεως" 45 
as Ἁ 5 ~ 5 ~ , wy \ ἊΝ ay tg € 5 ar 

ὀύναται γὰρ ἐν a αὐτῷ χρόνῳ ἄλλου μὲν διάλυσις γίνεσϑαι ἄλλου δὲ 
eal =e > wa \ we Le X ἂν \ >. org 

σύνϑεσις, οἷον ἀέρος | ἸΡΊΩΝ χαὶ πυρὸς {γος τὸ μὲν γὰρ αὐτὸ 2794 
oO xn Oa a C 7 3a 7 ’ >| wv / 

ἅμα διαλύεσθαί te χαὶ συντίϑεσϑαι ἀδύνατον χατὰ ταὐτόν, xat ἄλλο μέντοι 

30 διαλύεσθαι χαὶ xat’ ἄλλο συντίϑεσϑαι οὐδὲν κωλύει. χαὶ λύει τὴν ἀπορίαν 
Cfo 3 \ σ᾿ το τ Vi. 5 ΄ \ v ,ὔ » λέγων" “et χαὶ ἕχαστον αὐτῶν εἴς τινα διαλύεται καὶ ἔχ τινων γίνεται, εἴη ὅ 

ἂν 7 ἐπ’ ἄπειρον ἑχάστου αὐτῶν διάλυσις ἐπ᾽ ἄπειρον ἄλλου πάλιν σύν- 

ὕεσις αὐτῶν ἐχείνων, εἰς ἃ διαλύεται, ξνουμένων χαὶ συντιϑεμένων πάλιν; 
δι > , >) vw σ ar , 

εἰ τοίνυν ἐπ᾽ ἄπειρον 7 διάλυσις τοῦ πυρός, ὅτε δὲ διαλύεται πῦρ: τότε οὐ 
25 γίνεται οὐδὲ συντίϑεται, ἐν ἄλλῳ ἂν εἴη συνιστάμενον ual γινόμενον, οὐχ 10 

Zs , v v ~ > ΄ ΄ e 

ἐν ᾧ διαλύεται: οὗτος δὲ ἄπειρος: ἔξω ἄρα τοῦ ἀπείρου χρόνου ὃ χρόνος, 
2 z= x > \ > > 2 » ,ὔ , ἋἋ { ΄ 

cy ῳ συνισταται τὸ πῦρ. χαὶ ἐπεὶ οὐχ ἐν ἐλάττονι γίνεται χρονῷ ἢ ovet- 

~ ρεται, ἄπειρος δὲ ὃ τῆς φϑορᾶς, ἄπειρος ἄν εἴη χαὶ ὃ τῆς συνϑέσεως 
αὐτοῦ. εἰ δὲ λέγοι τις ἐν τῇ αὐτῇ ἀπειρίᾳ τοῦ χρόνου τὸ μὲν γίνεσϑαι 15 

80 τοῦ πυρός, τὸ GE ODE Ἐπ χαὶ τὸ γενόμενον πάλιν ove ἤρεσαν χαὶ ἄλλο 
\ ΄ c σ \ v ¢ ~ 

γίνεσϑα!, ὥσπερ καὶ τὸ ἀληϑὲς ἔχει, H τοιαύτη ὑπόϑεσις οὐδὲν τοῦ πυρὸς 

ἀΐδιον φυλάττει." 

1 ἢ om. DE: corr. E? -λυσιν --- τὴν διά- (2)] mg. E? 1. 2 διαλύεσϑαι F: εἶναι 
διαλελυμένα ἘΞ 2 ἢ] corr. ex μηδὲ E? ἵστασϑαι] στῆναι E? χαὶ] corr. ex 

ἢ E? παύσασϑαι EK? 3 post ὅλου del. zat mabectar thy διάλυτιν E ὃ τι ἀδιά- 
a 

hutov] τιδιάλυτον A τὴν διάλυσιν om. Fe 6 ἔσται] ἔστιν Ac 7 ἄλλῳ (alt.) CDE 

ἐν ἄλλῳ Ac 8 zai (pr.) AE: τε χαὶ CDe γὰρ (pr.) CDE: γὰρ zai Ac 8. 9 τὸ 

αὐτὸ κατὰ om. A 10 ἂν εἴη ἣ F: ἂν εἴη Kbe: ἂν ἡ A: ἢ C: ἂν ἢ DE 

πλείων] πλέον εἴη DE: πλέον ὃ E? 6] om. DE 12 ἔξω] seq. ras. 3 litt. E 

13 οὐδὲ] ob A εἶναι] iv e τί] corr. ex τῇ E? 14 εἶπεν E 16 τῆς] ὁ 

τῆς Ac 19 ἄλλον DE: ν eras. E 20 ἄλλῳ E, sed corr. 22 Exacta E: 

corr. E? 25 ἄλλο D συνιστάμενα ὁ γινόμενα ὁ deinde rep. οὐ (24) -- 

συνιστάμενον (25) E: del. ΕΞ οὐχ --- διαλύεται (26)] del. E: add. mg. E? 28 δὲ ὁ 

A: διὸ DEb 29 ἀπορίᾳ A γίγνεσθαι DE 

405 
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». 30521 Εἰ δὲ στήσεταί mov ἣ διάλυσις ἕως τοῦ τὰ στοιχεῖα 279a I | | € 

τῶν σωμάτων. 

bo Cr Tov ἕτερον τρόπον ἀνελὼν τῆς τῶν στοιχείων ἀιδιότητος τὸν χατὰ τὸ 
\ 

ι ὧν ἐπ᾽ ἄπειρον διαλύεσϑαι ἐπὶ τὸν ἕτερον μεταβέ ἢ: τὸν ἵστασϑαί που τὴν 

5 διάλυσιν ὑποτιϑέμενον χαὶ δείχνυσιν, ὅτι ἀδύνατόν ἐστιν εἴς τι τοιοῦτον 
> ’ὔ 

a 

σ ΑΔ , S he \ σ Ὑ Ὑ > ~ 

COTAOU AL, GO μῆΐχξτι διαλύεται. εἰ YZP ἱστᾶαται. τοι ἄτομιόν Tl EOTL TOUTO, 

90 5" 
5 (τ NX ὦ Χ X > ἈΝ, © , > » { εἰς ὃ ἵσταται, ἢ διαιρετὸν μὲν οὐ διαιρεϑησόμενον δέ, τουτέστιν οὐ φϑαρη- 
r ΄ "ἢ aS Ree 4 > \ ~ \ \ Ξ 

σόμενον. χαϑάπερ LpeeUne ie Se Ve CUBES 4p διαιρετὰ μὲν οὐ τὰ 

στοιχεῖα: οὐ γὰρ ἀτόμους τὰς ἀρχὰς ὑποτίϑεται οὗτος, ὡς οἱ περὶ 

10 χριτον: ἀλλὰ ἀμετάβλητα εἰς a νῶν χαὶ ἄφϑαρτα τὰ τέσσαρα στοιχεῖα 
“ προς: διότι ΠῚ ὕλην αὐτῶν οὐχ ἀπολείπει, τὴν ὃὲ ἐξ ἀλλήλων ὁρω- 85 

μένην γένεσιν χατὰ ἔχχρισιν γίνεσϑαι λέγει: πάντα γὰρ ἐν πᾶσιν ἐνυπάρχειν 

uur ἐνέργειαν ὄντα. GAN ἄτομον μὲν ἀδύνατον εἶναι τοῦτο, εἰς ὃ ἵσταται 
ἢ διαίρεσις τῶν σωμάτων, ὡς Δημόχριτος ἔλεγε. δέδειχται γάρ, ὅτι οὐχ 

15 οἷόν τε ἐξ ἀτόμων τὰ σώματα συγχεῖσϑαι: οὔτε γὰρ συνεχές τι ἔσται οὔτε 40 
> ΄ Ὑ 70 ες ~ 7d dX la ὧν v 

OLALDEOLS OUTE συναίσθησις OUTE χρᾶσις" ὀξοξιχται OF XAL, ὅτι οὐδὲν ἔστιν 

uv ~ > \ \ 5 Ἂν 5 \ \ ite > , > ΤΑῚ ΤΥ 
ATOWOY σωμᾶ. ἀλλὰ HY OVOS οἰαιρξτὴν μὲν ELVAL OVVATOV, Els ὁ ἱστᾶται 

ε ἐν ὁ ἘΦ; " > C ΄ as > ~ \ ~ , c~ 

ἢ διάλυσις, οὐ τερον δέ: ἐν πᾶσι (ap τοῖς σώμασιν ὁρῶμεν. 

ὅτι τὸ ἔλαττον τοῦ pst Covos, ἂν ἢ ὁμοειδὲς xual τῆς αὐτῆς φύσεως, εὐφϑαρ- 45 

90 τήτερόν ἐστιν’ εἰ οὖν τὸ μεῖζον φϑείρεται διαλυόμενον, ὡς πῦρ χαὶ ἀὴρ 
τ a v5 ¢i~ \ > 7ὔ » y = > Or 

χαὶ ἔχαστον τῶν | ἄλλων ὁρᾶται, πολὺ εὐλογώτερον TO ἔλαττον εὐπα- 279b 

ϑέστερόν γε ὄν: ὥστε οὐδὲ εἰς διαιρετὸν στήσεται ἢ διάλυσις. ὅτι δὲ τὸ 
6 ἊΝ 

ἔλαττον ΤΣ ἐστιν, ἐπὶ παραδείγματος τοῦ δος ὀείχνυσι. δύο — 

yap ὄντων τρόπων, χαϑ’ ods φϑείρεται τὸ πῦρ, ὑπό τε τοῦ ἐναντίου 5 

οὔ σβεννύμενον χαὶ αὐτὸ by ἑαυτοῦ μαραινόμενον, ἐν ἀμφοτέροις τὸ 

ἔλαττον εὐπαϑέστερόν ἐστι χαὶ εὐφϑαρτότερον. εἴη GE ἂν διὰ τούτου τοῦ 

δύο τοὺς τρόπους εἶναι τῆς τοῦ πυρὸς φϑορᾶς χαὶ αὐτὸ τοῦτο δηλούμενον, 

ὅτι φϑείρεται τὸ πῦρ χαὶ ἀεὶ τὸ ἔλαττον τοῦ πλείονός ἐστιν Bop Pee 10 
A ΩΝ. 5 \ τω ἌΣ {{5 NYS 4 \ 2 \ ay? > 

ρον: τὸ ὃς ἐπὶ τοῦ πυρὸς ῥηῦεν χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀχουστέον. εἰ οὖν 
» , 

30 μήτε ἐπ’ ἄπειρον αὐτῶν ἣ διάλυσις μήτε καταλήγει mov εἰς τὰ μηχέτι 

3 τὸν (alt.) CDE: om. A χατὰ TO OM. ὁ 4 ἐπὶ] ins. A μεταβέβηχε] seq. 

ras. Τὶ ὃ ἐστι ADE εἴς τι τοιοῦτον om. b εἴς τὸ A: om. DE 6 τί] 

te E ἐστιν ¢ 7 od (pr.)] ἢ E: pn E? δὲ om. DE: corr. E? 8 ob- 

τῶς ἘΠ: corr. Ἐν" 9 οὕτως E 11 ἐφίστησι EF οὐ E χαταλίπει E: 

χαταλείπει EK? 12 ἔχχχρισιν D: &x“ptow pr. τ corr. ex p E λέγει γίνεσϑαι ς 

14 ἔλεγεν E: corr. E? 10 συναίσϑησις A?Cb: συναίνϑησις A: σύνϑεσις DEc 
χαί CDEb: om. Ae 18 οὐ] οὐδὲ Ee: corr. ἘΠ 19 dv A: ἐὰν CDE 

21 πολὺ --- ὄν (22) om. DE: εὐλογώτερον τὸ ἔλαττον εὐφϑαρτότερον εἶναι E? 22 εἰς] εἰ 

DE 23 δείκνυσιν Ke 26 ἐστι] te A τούτου] corr. ex τοῦτο K? 27 δύο τοὺς 

τρόπους A: τρόπου δύο Ὁ: τρόπους δύο E: δύο τρόπους c 90 αὐτῶν om. A 

μήτε (alt.) E°F: μηδὲ C: μηκέτι ADE: neque adhuc Ὁ χαταλήγῃ CE 30. p. 629,1 to 

μηχέτι διαλυϑησόμενον Fe 
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διαλυϑησόμενα. λείπεται φϑαρτὰ χαὶ all πὰ εἶναι τὰ στοιχεῖα τῶν 2790 

σωμάτων. τὰ δὲ τέσσαρα ταῦτα προεχειρίσατο σώματα οὐ τὸ ἐν ἀρχῇ 
' ῃ ‘ 

λαμβάνων, ὡς ἄν τις ὑποτοπήσειεν, ae τὰ ἀπὸ τῶν ἁπλῶν χινήσεων 15 
ia , ~ 5 ΄ ~ ~ ~~ , 

εὑρεϑέντα ἁπλᾶ σώματα ἐχλεξάμενος ζητεῖ, εἰ ταῦτα ἢ ἐν τούτοις ἔστι τι 
4 .7N ~ A Ἃ 5 ~ ~ / 

5 ἀίδιον: ποὺ γὰρ ἂν ἣν ἀλλαχοῦ τῶν συνεγνωσμένων; 

0)». 
« oa δ) δ ea Qf = aA a uryN σ΄ if ~ ~ ‘ o sas 

Ρ- 805414 πεὶ δέ ἐστι ἵενητὰ EWS TOV τοῦτο GE OTL AOVVATOYV, 20 

δέδειχται πρότερον. 

Δείξας, ὅτι ik te ἐστι χαὶ φϑαρτὰ τὰ στοιχεῖα, ἑξῆς Ex διαιρέσεως 

ἀχριβοῦς ζητεῖ, πότερον ἐξ ἀσωμάτου ἢ ἐχ σώματός ἐστιν ἢ γένεσις, καὶ % 

10 δείξας, ὅτι ἐξ ἀσωμάτου ἀδύνατον, ἔχει, ὅτι Ex σώματος. εἰ GE ex σώ- 

ματος, ἤτοι ἐξ ἄλλου 7 ἐξ ἀλλήλων. ἀνάγχη γὰρ ἐξ ἑχυτῶν ἣ οὐχ ἐξ 
ε ~ > \ \ ΄ ε ΄ » ΄ \ 5 ἜΣ ΥΣ ὦ 

ἑαυτῶν: ἀλλὰ τὸ γινόμενον ὑπό τινος ἄλλου γίνεται χαὶ οὐχ VO ξΞαυτοί ; 

ἵνα μὴ τῆς ἑαυτοῦ γενέσεως προύπάρχῃ. εἰ οὖν μὴ ἐξ ἑαυτῶν, 7 ἐξ 80 

ἀλλήλων ἢ οὐχ ἐξ ἀλλήλων, ὃ ταὐτόν ἐστι τῷ ἐξ ἄλλων. δείξας οὖν 

15 πάλιν, ὅτι ἐξ ἄλλου σώματος ἀδύνατον αὐτὰ γίνεσϑαι, ἔχει λειπόμενον τὸ 
ἐξ ἀλλήλων γίνεσϑαι τὰ στοιχεῖα: τῆς γὰρ διαιρέσεως ἀντιφατιχῆς οὔσης 

τὸ λειπόμενον ἀναγχαίως περιλείπεται τῶν ἄλλων ἀναιρεϑέντων. 35 

Πρῶτον οὖν δείκνυσιν, ὅτι ἐξ ἀσωμάτου ἀδύνατον γενέσϑαι, διότι ὁ 

ἐξ ἀσωμάτου γεννῶν λόγος χενὸν ποιεῖ χεχωρισμένον, ὅπερ ἀδύνατον δέδειχ- 

20 tat. ὅτι ὃὲ τοῦτο οὕτως ἔχει. δείχνυσιν ἐκ τοῦ πᾶν τὸ γινόμενον σῶμα Φ 

ἔν τινι γίνεσϑαι τόπῳ: πᾶν γὰρ σῶμα μάλιστα γενητὸν χαὶ ὑποσέληνον 40 
, > Es > ~ ΄ " ΄ - 

ἐν τόπῳ εἶναι ἀνάγχη" χαὶ τὰ ἐχ τοῦ ἀσωμάτου ἄρα γινόμενα στοιχεῖα 
v , v . ~ , & , 

σώματα YE OVTA ἐν τύπῳ ἔσται τινί. ἐν δὴ τῷ τόπῳ ἐχείνῳ, ἐν ᾧ γίνε- 
᾽ὔ , ~ , ἊΝ 

ται χαὶ ὃν χατεχξι χινομξναᾶ. ἥτοι προυπῇ PLE τι σῶμα χατέγον αὐτόν. 7 

Soa ee OP τ q 
ὑδὲν ἣν ἐν αὐτῷ σῶμα. ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἣν τι σῶμα τὸ προχατέχον τὸν τῷ σι Φ 

Ν ἣν ~ >) ~ , Vv , Lhd , ‘ Ὧ 

τόπον. δύο σώματα ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ EOTAL τὸ τε προυπάρχον χαὶ τὸ 4ὅ 
5 ~ Ss ~ ~ ’ ~ ! wv , lad > 

γεγονὸς ἐν τῇ αὐτῇ τοῦ τόπου περιγραφῇ | Avow χεχωρημέξνα; χαὶ οὕτως 350. 
4 ~ > \ ~ a. , ~ o ν 7 

ἔσται σῶμα ἐν σώματι χαὶ σῶμα διὰ σώματος χωροῦν, ὅπερ αουνάτον 
\ ~ Vv r » 

χαὶ ἐν τῇ Φυσιχῇ ae a ἠχολούϑει γὰρ ἄτοπον τὸ τὸ μέγιστον 

80 ἐν τῷ ἐλαχίστῳ χαὶ τὴν ϑάλασσαν ἐν χυάϑῳ χωρεῖσϑαι. 

2 προεχειρήσατο E: corr. E* 4 τῇ τὸ ¢ 6 δέ] δ᾽ ὁ τοῦτο --- ἀδύνατον om. D 

δὲ] Bc 7 χαὶ πρότερον ς 8 χαὶ φϑαρτά ἐστι ΟΡ 9 ἢ -- ἀσωμάτου (10) 

CDEb: om. A 10. 11 ef δὲ ἐκ σώματος CDE: om. Ab 11 ἤτοι] ἢ E post ἀλλή- 

λων add. εἰ δὲ ἐκ σώματος A 18 αὐτοῦ F: αὑτοῦ ο γεννήσεως A προὐπάρχῃ!] corr. 

ex προυπάρχει Ε΄: προυπάρχον C 14 ἢ om. DE: corr. E* ὃ] ἢ A τῷ] 

corr. ex νῷ E! ἀλλήλων A 15 πάλιν om. E 18 ἀδύνατον --- ἀσωμάτου (19)] 

bis E: corr. E? γίνεσαι ὁ 19 ἀσωμάτων ς 21 ὑπὸ σελήνην Fe 

22 ἀσωμάτου) σώματος A 23 ye] te DE: corr. E* éxetvo KE, sed corr. 

24 γινόμενον ὁ 25 ἀλλ᾽ — τόπον (26) om. E: ἀλλ᾽ εἰ μὲν προυπῆρχέ τι σῶμα τόπον 

χατέχον KE? 25. 26 τὸν τόπον] αὐτὸν 7 οὐδὲν ἦν ἐν αὐτῷ σῶμα D 21 γεγονὸς] 

corr. ex γένος A: ex γενονώς "αὶ κεχωρισμένα D 29 Φυσιχῇ} IV 6 τὸ τὸ] 
. 

τὸ A 
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Kat ἢ μὲν ἔννοια τῶν λεγομένων τοιαύτη: 1 δὲ λέξις ἢ λέγουσα 2808 
πᾶν γὰρ τὸ γιγνόμενον ἤτοι ἀσώματον ἔσται, ἐν ᾧ ἣ γένεσις, 6 

ἀσαφὴς ὄντως ἐστὶ χαὶ ἔοιχεν, ὡς χαὶ τῷ ᾿Αλεξάνδρῳ δοχεῖ, ἡμαρτῆσϑαι 
\ 

μέρους τινὸς αὐτῆς ἀρ εἶναι ὃὲ τὸ ie “πᾶν γὰρ τὸ γινόμε- 
5 νον ἔν τινι γίνεται χαὶ ἤτοι ἀσώματον ἔσται, ἐν ᾧ ἢ γένεσις᾽᾽, ὅπερ δηλοῖ, 10 

ὅτι πᾶν τὸ γινόμενον ἐν τόπῳ ἔσται, χαὶ οὗτος ὁ τόπος, ἐν ᾧ ἢ γένεσις, 
τουτέστι τὸ γινόμενον, ἤτοι ἄλλο τι περιέχων ἔσται. σῶμα ἣ οὔ" τὸν δὲ 
ul ἔχοντα σῶμα τόπον ἀσώματον εἶπεν. εἰ δὲ ἐχχωρεῖν τις λέγοι τῷ 
γινομένῳ σώματι τὸ προὐπάρχον, χενός τις ἔσται τόπος, εἰς ὃν μεταβή- 15 

10 σεται: οὐ γὰρ δὴ εἰς τὸν ἐχείνου, ἐξ οὗ τοῦτο γίνεται: ex γὰρ ἀσωμάτου 
5 i? { ΄ ΄- , > ξ΄ , ΟῚ = Vv la 

γίνεσθαι ὑπόχειται. οὕτω μέν, ef ὁ τόπος, ἐν ᾧ ἔσται τὸ γινόμενον, 

περιεῖχέ τι σῶμα πρὸ τοῦ γινομένου: εἰ ὃὲ μηδὲν περιέχει σῶμα, χενὸν 

ἔσται τι ἀφωρισμένον, ὃ δέχεται τὸ σῶμα τὸ Ex τοῦ ἀσωμάτου γινόμενον, 20 

δέδειχται ὃὲ ἐν τῷ τετάρτῳ τῆς Φυσιχῆς ἀχροάσεως, ὅτι ἀδύνατον 

15 εἶναι χενόν. 

p. 305222 ᾿Αλλὰ μὴν οὐδὲ ἐχ σώματός τινος ἕως τοῦ λείπεται .3ῦ 

ἐξ ἀλλήλων γίνεσϑαι. 

Δείξας. ὅτι ἐξ ἀσωμάτου ἀδύνατον τὴν τῶν σωμάτων γένεσιν εἶναι, 
ἥ, »} ‘ νὴ Ὁ -᾿» σ x31 5 , , we \ \ 5 , 

μέτεισιν ἐπὶ τὸ δεῖξαι, ὅτι οὐδὲ sx σώματός τινος ἄλλου: τὸ γὰρ ex σώ- 

20 ματός τινος τὸ ἐξ ἄλλου δηλοῖ. τούτου ὃς δειχϑέντος χαταλείπεται τὸ 80 
"5 >> ΄ > ~ ΄ὔ \ “ a\ 5» 5 val \ 

ἐξ ἀλλήλων εἶναι τῶν στοιχείων τὴν τ ὅτι δὲ οὐχ ἐξ ἄλλου τινὸς 
’, Chez, a -“͵» / {4 > A PF 

σώματος, προϑέμενος δεῖξαι βραχέως αὐτὸ συνελογίσατο εἰπὼν συμβ ήσε- 

ται γὰρ ἄλλο σῶμα πρότερον εἶναι τῶν στοιχείων, ὅπερ ἐναργῶς 

sae χαὶ ὅτι πρῶτα γρὴ τῶν ἄλλων εἶναι τὰ στοιχεῖα, χαὶ ὅτι ἐπ᾽ 8ὅ 
" 

‘ 

"7 > \ \ > fe 9) \ ao 5 - n 

χπειρὴν OVO) (XN, tEVAlL, Sl γένητα χαὶι αὗτα ἔξεστι, χᾶϊ OTL EXELVH ἂν τῷ or Ε 
~ 4 ~ σ ΄ Qf C sa >)? > 5 

μᾶλλον στοιχεῖα χαὶ οὐ ταῦτα, ἅπερ ὑποτιϑέμεϑα. ταῦτα δ᾽ οὖν ἐνδειξά 

USVOS προφανῆ τε ὄντα χαὶ χοινότερα χαὶ φυσιχῶς λοιπὸν ὑπαντᾷ πρ 
\ Oy oe \ \ ~ ~ δ ~ \ “ὦ ΩΣ ln Ἣν > 

τὸν λόγων. τὸ γὰρ σῶμα τοῦτο, ἐξ ob τὰ στοιχεῖα λέγει τις εἶναι, εἰ 40 
a Le. Ὥ ΄ ἘΞ yn nie r a = ~ ΄ athe as >a «7. δ᾿ ̓ ς 

poy ἕξει βάρος ἣ κουφότητα, τῶν ὑποτεϑέντων ἄν εἴη τι στοιχείων, 
wv ~ 5 a ~ 

30 εἰ μὲν βάρος ἔχοι, τῶν πρὸς τὸ μέσον χινουμένων, εἰ 6 χουφότητα, τῶν 

3 ἐστὶν Ec: ν eras. E 4 τινὸς αὐτῆς DEb: αὐτῆς τινος Ac 4. ὃ γινόμενον ς 
5 γίγνεται c ὅπερ --- γένεσις (6) om. Ὁ δηλοῖ KE: δῆλον A 6 γιγνόμενον E 

οὗτος A: αὐτὸς Ec 7 περιέχων A: περιέχον De, e corr. E ὃ λέγει ec: 

comp. F 9.10 μεταβήσεται A: μεταστήσεται DE: transfertur Ὁ 11 οὕτως ς 

ἔσται] ἔστι ἐ γιγνόμενον DE 13 τι Ab: τὸ DE ὃ AE’b: o DE 

ἀσωμάτου] σώματος A 14 τετάρτῳ b: τρίτῳ ACDEc Φυσιχῆς] 1V ὃ 10 οὐδ᾽ 

Ee τινος] ἑνὸς Ὁ τοῦ λείπεται om. Ὁ 11 γίγνεσθαι DEe 19 ἄλλου --- 

τινος (20) DEFb: τοῦτο yap A 20 τὸ ἐξ] supraser. E? 21 οὐχ] οὐδ᾽ Fe 

23 elvat om. A 24 πρῶτα ADE: πρῶτον ΟΕ 20 ἀνάγχη ἰέναι CDEb: ἰέναι 

ἀνάγχη Ac ἐστιν ¢ 20 δ᾽ οὖν ADE: οὖν Ce: enim Ὁ 27 χαὶ (alt.) om. ς 

28 τοῦτο om. ¢ λέγοι τις DE: λέγουσιν ἘΠ: dicit Ὁ 29 ὑποτιϑέντων A 
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πρὸς τὸ mEptes ef OF μηδεμίαν 
Vv ¢ , > 

ἔχοι ῥοπήν, ἀχίνητον χαὶ μαϑημα- 280a 
\ wv ~ \ ” / ΄ ” ΄ Ἁ Μ . ~ 

TLXOV COTA. πως γὰρ ὧν χινηϑείη βάρος Ἢ χουφηωτὴητα wr ἔχον: μη 45 

/ Si , ΄ \ \ , { \ μ᾽ v 

χινούμενον δὲ μήτε xadohov μήτε χατὰ τὰ μέρη μαϑηματιχὸν ἂν εἴη" 

ταύτῃ γὰ ἄλιστα τὸ φυσιχὸν [ υ 
, τι Ἁ >] ὡς ~ »ν 

ὃ χινησεως ἀργὴν cy ξαυτῷ ξχξϑ'ν. 
>) = A Ἁ a sry} ΔῈΝ Th) 

ἀρχὴν μὴ ἔχον χαὶ οὐδὲν ἄλλο 

δὲ χαὶ αὐτὸ 
΄ \ ve as vv ee | b] ~> " Vv > , \ " 

τόπῳ χαὶ ἄλλο δέ τι ἄτοπον αὐτὸς ἐνεῖδεν, εἰ μὴ εἴη ἐν τόπῳ, τὸ μηδὲν 
~ ze 

ἐξ αὐτοῦ γίνεσϑαι. ἐν ᾧ γὰρ 

10 γίνεται, ἐν τούτῳ 
΄ ~ +6 > 

τόπον TOD ἐξ οὗ 
> fe 5.) 

οὗ γίνεται, οὐὸ 

\ Q? ee ἢ v 
μὲν χαῦ αὑτὸ aT 

σῶμα | τοῦ μαϑηματιχοῦ διενήνοχε τῷ 280υ 
~ at Ἂ vw \ , 

τοιοῦτον δὲ ὃν ἄρροπον ual χινήσεως 
” \ Sar 32 ΄, v ~ 

ἣ μαϑηματιχὸν οὐδὲ ἐν τόπῳ ἔσται" τοῦτο 
A ἊΜ , ~ \ Ὕ “ 

ὁπὴν τὸ εἶναί τι σῶμα φυσιχὸν μὴ ὃν ἐν ὃ 
> 

΄ > \ \ ΄ , , »"» 
TOT) EOTL TO UTMOXELWEVOY τινι. EC οὐ 

, b] , ? Vv ΄ 

χαὶ τὸ γινόμενον ἀνάγχη εἶναι. εἴπερ τὸ γινόμενον τὸν 
,ὔ ’ ἘΣ ΄ 3 5 ’ ‘ “ 

γίνεται pecan eat εἰ οὖν μή ἐστιν ἐν τόπῳ τὸ ἐξ 10 
Ἃ ΄ Died 5 ~ 

ay Ἱένοιτό τι ἐς AUTOV. 

“Ὅ NN ΤῸ ἘΞ, \ ba a >) Vv > , Ql 2 ge) bY ΄ 

τι O& ls Pal 5 οὐχ ἂν ξιὴ Sy TOTO, OELXVUGL OL αὐουνατου. 

εἰ γὰρ εἴη ἐν τόπῳ 

σι 
’ ΟῚ \ ~ A ~ { 

τόπῳ, ἐπὶ τοῦτον χαὶ χινεῖσϑαι 
‘ ~ 5 ) >) \ ΜΛ \ 

χαὶ χινεῖται ἐπ᾽ αὐτὸν Bia xat 

ἔχει τινὰ χαὶ χατὰ 

τοῦ χατὰ φύσιν" εὖ 
. , 

20 αὐτὸν ODVATOV. εἰ οὖν αἀχίνητον 
v o > ΄ 

οὔτε ἔσται ὅλως ἐν τόπῳ, οὐὸ 

, 3 — 

φύσιν Pes ὕστερον γὰρ ἐν πᾶσι τὸ παρὰ φύσιν 

δὲ χατὰ φύσιν ἠρεμεῖ, χαὶ χινεῖσϑαι χατὰ φύσιν ἐπ 

ἀχίνητον ὃν χαὶ ἠρεμοῦν, χαὶ χινεῖσθϑαι ἐν τούτῳ 
~ > \ > ~ i , 5 ~ 

τῷ τόπῳ δυνατὸν ἀντὶ τοῦ ἐπὶ τοῦτον τὸν τύπον: ἐν ᾧ Yap τι ἠρεμεῖ 
Ag \ > \ , 5 ~ > ᾿ Ἔ 

πέφυχεν. χαὶ εἰ μὲν βίᾳ ἠρεμεῖ ἐν αὐτῷ, 15 
‘ 

\ ΄ ΄ ~ 

age φύσιν, τὸ δὲ βίᾳ χινούμενον πᾶν 

= v > , > , 

παντελῶς ἐστιν. οὔτε TPEWTGEL ἐν TOTM 20 
5S ’ 

εν TOTWM 
x ἥε ΄ [4 5,» nT ee 5 3 X 

S γενησετᾶι τι ες αὐτου" Et GE 

>! \ ΄ le , σ \ , ‘ ~ 

ἐστί, χαὶ χινήσεται χατὰ τὸν τόπον χαὶ βάρος Eter χαὶ χουφότητα χαὶ τῶν 

το νον ἔσται τι στοιχείων. 

a 
bo or a o- 

~ ar sn +P 

Ταῦτα δὲ δείξας εἰχότως 
> \ 2F x x 

a te, ξπει WITS ες ἀσωμάτου OUVATOY μὴτε 

p. 805433 
/ σ ~ é 

30 YEVEGEWS EWS τοῦ οτᾶν 17 

Azté = Sa a πεσε, Toe aS 
SlEaS, OTL TOUTO UTEASLO 

1 μηδεμίαν) corr. ex μίαν DE* 

Le ~ Py Nee = - Solis χαὶ τοῦτο ἐπαχϑῆναι τὸ χενὸν ε 
5 iA ay Ἁ ~ IF 5 ΄ 

γὰρ αὐτὸ συμβαίνει, ὃ χαὶ τοῖς ἐξ ἀσωμάτου τὸ 

ἔχει Fe 

Ce - 2 Se 2 
Sst 8 € 

΄ ὃ ἡ ‘ ΄ 

τύπῳ, δύναται, abe ὃ ΓΕ < 
> 
U 

> 4 \ ’ - 

Vat, ἐν ᾧ τὸ γινομένην Zotar’ 2 

σῶμα γεννῶσιν. 
\ συμπεραίνεται τὸ ἐξ ἀλλήλων γίνεσϑα: τὰ 

wy 

tes a ἂμ eras 
AKAhOD σωματης. ὡς 

Ὡς ΣῊ 2 ΄» <3 5 “ ΄, ΄ - »»» . - 

Πάλιν οὖν ἐπισχεπτέον, τίς ὁ τρύπος τῆς SE ἀλλήλων 91] 
‘ 

\ wr 2 hear , 

a0 VOWP ὃς αξρος γχέενηται 

ξ ἀλλήλων γίνεσϑαι τὰ στοιχεῖα, 3 S > 
A o- Me 

τὰ om. Fe 3 χαϑόλον DE 

4 διενήνοχεν Ec 5 ἐν] corr. ex μὴ E? ἄροπον E zat CDE: te zat Ac 

6 χαὶ om. be 9 ἔστιν c τὸ] corr. ex vo E! 10 γιγνόμενον (pr.) DE 
γινόμενον (alt.) Ὁ 10. 11 τοῦ τόπου C 11 μεταλαμβάνει --- γίνεται (12) 

om. A μεταλαμβάνει CD: μεταλαβάνει E: xatahapBaver ὁ: asswmit Ὁ 13 ἐν τόπῳ 

εἴη ἃ 16 τόπῳ] τῷ τόπῳ A πέφυχε TD et e corr. E 22° pr. xat — 

τόπῳ (23) om. Ὁ χινήσεται A: χινεῖται DEc τὸν A: om. Ἐς τῶν] 

τῷ A 23 πὸ A: om. DEe 24 τούτῳ Ὁ γηνόμενον DE 

25 ἀσωμάτων Ac Ἱεννῶσι D: v eras. E 26 6] supraser. D τὸ] τὰ DE 

corr. E? γίγνεσθαι DE ca om. DE: corr. EK? 29 τίς --- γένηται (30)] ἕως Ὁ 

32 ὑπελήφϑη E: corr. E? γίγνεσϑαι DE 
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oe ὶ γενητὰ δέδειχται χαὶ οὔτε ἐξ ἀσωμάτου οὔτε ἐξ ἄλλου σώμα- 280v 
\ \ , ~ δ 3 ΄ ΄ κὴν ΤΕΣ ΦΧ Ce, 

τος, ζητεῖ λοιπὸν τὸν τρόπον τῆς ἐξ ἀλλήλων γενέσεως. χαὶ ἐπειδὴ διά- 
p ~ Υ . 5 5 

oe “at περὶ τούτου ἐγένοντο δόξαι τοῦ μὲν >Eumedoxdgovs ἀΐδια λέ- 

yovtos τὰ στοιχεῖα τῇ μίξει τε χαὶ διαχρίσει τούτων τὴν γένεσιν 
5 ἀποδιδόντος, τοῦ δὲ ᾿Αναξαγόρου πάντα ἐν πᾶσι λέγοντος χαὶ τὴν γένεσιν 40 

ἔχχρισιν τιϑέντος, Δημοχρίτου ὃὲ χαὶ τῶν τὰ ἐπίπεδα λεγόντων τῇ 

υγχρίσει χαὶ διαχρίσει τῶν ἀτόμων χαὶ τῶν ἐπιπέδων τὴν τῶν στοιχείων 

ἐξ ἀλλήλων γένεσιν ποιούντων, πρὸς πρώτους ὑπαντᾷ τοὺς περὶ ” Mure- 

δοχλέα χαὶ Δημόχριτον χαὶ ᾿Αναξαγόραν χοινὸν ἐνιδὼν αὐτῶν τῇ δόξῃ τὸ 45 

10 τὰ παρ᾽ ἑχάστῳ τιϑέυενα στοιχεῖα ἀΐδια ὄντα τότε γίνεσθαι  δοχεῖν, 3812 

ὅταν ἀπὸ τῶν ἄλλων διαχριϑῇ. ὃ μὲν γὰρ ᾿Αχραγαντῖνος ᾿Ευπεδοχλῆς, ὅταν 
or 

ὕδωρ ἐξ ἀέρος γίνηται ἢ ἀὴρ ἐξ ὕδατος, ἐνυπάρχοντα πρότερον ἐν τῷ 
ψ 2 7 Rh 2.4 - ΄ >\ b) 

υγχρίματι ἐνεργείᾳ τότε ETO Goxet λέγειν. ᾿Αναξαγόρας δὲ οὐ 

τὰ τέσσαρα μόνον, ἀλλὰ χαὶ τὰ ἄλλα πάντα, τὸς ὁμοιομερείας στοιχεῖα ὅ 

15 λέγων χαὶ πᾶντα ἐν πᾶσιν εἶναι, χατὰ 62 τὸ ἐπιχρατοῦν γαραχτηρίζεσϑαι" 
- οὐ , \ ΄ ᾿Ν - , ~ \ 

ὅταν οὖν πλείονα ἐχχριϑέντα πυρὰ συστῇ, τότε doxet γίνεσϑαι πῦρ. χαὶ 

Δημόχριτος ὃὲ τὰ ἑαυτοῦ a α τὰς ἀτόμους ἐξ ἀλλήλων γίνεσϑαι λέγει 

ὡς ἀποχρινομένας ἀπὸ τοῦ μίγματος: ὕδατος γὰρ διαλυομένου ἀποχρινό- 10 

μεναι αἱ ἄτομοι εἰς ἀέρα συνίστανται τοιαίὸς τοιῶσὸε συμπλαχεῖσαι. οὗτοι 

20 οὖν, φησίν, οὐ γένεσιν ἐξ ἀλλήλων ποιοῦσιν τῶν στοιχείων, ἀλλὰ φαι- 

νουένην γένεσιν, διότι ἐνυπάρχον Exactoy τῶν παρ᾽ αὐτοῖς στοιχείων 

παν ἐνέργειαν ἐχχρίνεσϑαί φασιν ὥσπερ ἐξ ἀγγείου τῆς γενέσεως 15 

οὔσης, ἀλλ᾽ οὐχ ἔχ τινος Os χατὰ μεταβολὴν συνισταμένης" διαφορὰ 

Og, ὅτι τὸ μὲν ἐξ ἀγγείου ave piel ὑπάρχον ἐχχρίνεται, τὸ O& ἐξ Dias 2x 
> \ 

25 TOD δυνάμει μεταβάλλει εἰς τὸ ἐνεργεία. εἰ GE χαὶ δοθείη, φησίν, αὐτοῖς 

τὸ τὴν ἔχχρισιν γένεσιν εἶναι χαίτοι χαὶ xa’ αὑτὸ ἄτοπον ὑπάρχον, χαὶ 20 
Oo I ΝᾺ = v > ~ " raya ey Qn ay > PS SD. ΄ 

οὕτως οὐδὲν ἧττον ἄτοπον αὐτοῖς ἀχολουϑήσει. λαβὼν οὖν ἐχ τῆς ἐναργείας, 
9 \ ‘ 5 ; "2 v \ Wut ΄ 

ὅτι τὸ αὐτὸ ψέγεϑος συμπιληϑὲν οὐ γίνεται βαρύτερον: οὔτε γὰρ τὸ ἱμάτιον 

Aa o Ms A A Ξ ἘΞ νον βαρύτερον ξαυτοῦ ἡπλωμένου ἐστὶν οὔτε τὸ πεπιλημένον 

30 ἔριον ae See TeD τοῖς δὲ τὴν γένεσιν χατ᾽ ἔκχρισιν ποιοῦσιν ἕπεται W ῦ 

τοῦτο λέγειν" εἰ γὰρ τὸ ὕδωρ τῇ ἐχχρίσει τῇ ἀπὸ τοῦ ἀέρος γίνεται, οὐδὲν 
[4 7 4 > 

ἄλλο προσγώξεται αὐτῷ ἣ πίλησίς τις xat πύχνωσις- ἐν yap τῷ ἀέρι ὕδωρ 

usy ἦν ὁμοίως, ἀλλὰ χεχυμ, ee ἀλλὰ μὴν βαρύτερον τὸ ὕδωρ ἐχχριϑὲν 

1 ἐπεὶ DE 2 tov τρόπον] add. KE? 2. ὃ dtagdpws E: corr. E? ὃ περὶ τούτου 

scripsi: de hoc Ὁ: περὶ τοῦτον DE: περὶ τούτων Ac ἐγίνοντο D ἀίδια A(b): ἀΐδια 

viv DEe 4 τε DEb: δὲ Ac ὃ πάντα om. A 7 καὶ διαχρίσει om. E 

10 δοχεῖν E 10 γίγνεσθαι DE 11 γίγνεσθαι DE 18 ἀποχρινομένῳ A 19. τοι- 

ὥσδε] τοιαῖσδε. D συμπλεχεῖσαι 1 20 ποιοῦσι DE 24 ἀγγείου] ἀπείρου A 

ἐνυπάρχον C ὕλης} ὅλης A 25 δυνάμει om. A 26 χαὶ (pr.) om. e 27 οὕ- 

τω ὁ οὖν] del. K: om. ¢ 28 ocuprnhytév ἘΣ: corr. E? 29 τὸ ἐπτυγμένον] 

-v- e corr. ἘΠ: τὸ ἐχπεπιλημένον C: συνεπτυγμένον ὁ: compressum Ὁ αὐτοῦ ¢ 

πεπηλημένον E: corr. E?; ἐχπεπιλημένον C 30 ἑαυτοῦ C: αὑτοῦ DE?: αὐτοῦ AEc 

ἐξαμμένου AEF: mut. in ἐξασμένου K: ἐξημμένου C: ἐξαμένου Ὁ χατὰ DE 

év— ἀέρι (p. 633,1)] post γίνεται p. 633,2 ponit A oJ ὁμοίως om. E 
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~ 5 » ~ , 5 ‘6 > 5 

ἦν, ἣ ὅτε ἣν ἐν τῷ ἀέρι’ πιληϑὲν ἄρα τὸ αὐτὸ σῶμα βαρύτερον χατ᾽ 381: 
αὐτοὺς γίνεται. χαίΐτοι οὐδὲν τῶν βάρος ἐχόντων σωμάτων μετὰ ἀέρος BI 

’ “ 77 > 6 , > 

Kovpotepov ἐστιν ἣ χωρὶς ἀέρος xat}’ αὑτὸ λαμβανόμενον, εἰ ἐν ἀέρι χαὶ 

ω“ μὴ ἐν ὕδατι χρίνοιτο τὸ βάρος αὐτῶν" ἐν μὲν γὰρ ὕδατι συντελεῖ τοῖς βα- 

ρέσιν εἰς χουφότητα ἣ τοῦ ἀέρος μίξις τῷ τὸν ἀέρα ἐπιπολαστιχὸν εἶναι Bd σι 

5 ~ I ~ 5 ~ , x ‘ »] 5 ~ 5,7 

τῷ ὕδατι, ἐν δὲ τῷ ἀέρι οὐχέτι τῷ μηκέτι ἔχειν τὸν ἀέρα ἐν τῷ ἀέρι 
‘ 

χουφότητα. χαὶ τοῦτο χαὶ αὐτὸς one διὰ TOD τὸ γὰρ αὐτὸ μέγεϑος οὐ 

δοχεῖ συμπιληϑὲν γίνεσθαι Ba ιρύτερον: τὸ γὰρ συμπιληϑὲν ὃδη- 

λωτικόν ἐστι τοῦ στερηϑὲν tod μεσιτεύογτος ἀέρος. 40 

~ = Dm aX “ ~ \ Sk 

10 p. 305 10 Ete δὲ τῶν μεμιη μένων σωμάτων Ems τοῦ ἀλογον τὸ ες 

ἀνάγχης ἀεὶ πλείω τόπον ἐπιλαμβάνειν τὸ χωριζόμενον. 

Δεύτερον ἐπάγει τούτοις ἄτοπον προλαβὼν χἀνταῦϑα ὡς | ἐναργές. 281» 
| 

\ a ~ ΄ 5 , ~ “» 

ὅτι, τῶν βεμὺ: υξνων σθμαάτων ἐὰν ϑάτερον χωρισϑῇ, οὐχ ἀνάγχη πλείω 
, >) o 5 ‘ 

τόπον ἐπέχειν. εἰ οὖν, ὅταν ἐξ ὕδατος aap γένηται, πλείω χαταλαμβάνε!: 

( 

= , 5 , > ~ \ > . ~ 

15 TOTOV, οὐ YOVOY οὐ XATELY SY ν τῷ ὕδατι ὦν, αλλὰ χαὶ οὐ μετὰ TOV ὕδατος 

\ \ ΄ , Wet? ΄ ΄ ~ 
χατεῖχε". TO {Zp λεπτομερέ TEPOY YSOUSVOY πλείονα τόπον χατεγχει τοῦ πᾶα- 9 

“4 \ > ΄ ~ > x ΄ 77 vy 

χυμερεστέρου" χαὶ εἰ μὲν ἐγίνετο τοιοῦτος οὐκ ὧν πρότερον ἀήρ, εὔλογον 
~ 5 δ 5 >) \ \ - ~ 

τοιοῦτον GAUTOY γινό! UEVOV πλείονα γαξααχειῦ τύπον. εἰ ὃξ [Y αὶ προ πῦρχξ 

~ a“ ( v 5 Ἀ Ni ‘ v 

τοιοῦτος WY O TD» οὐχ εστι ν εὔλογον τὸ χατέχειν αὑτῶν LETH τὴν SXAPLGLY 10 

5 ’΄ ΄ ΄ Ss 5 ~ ἌΝ τ ΄ , , 

20 πλείω TOTO. πιστωσαυξνης ὃς ἐχ τοῦ KOYOv τὸ πλείω χατξχξιν TOTOY 

τὸν ἐχ τοῦ ὕδατος ἀέρα γινόμενον διὰ τὸ λεπτομερέστερον εἶναι ἐπάγει χαὶ 

τὴν ἀπὸ τῆς αἰσὺ ἥσεως ἐνάργειαν: τοῦ γὰρ γλεύχους εἰς ἀτυὸν ἀναλυο- 

μένου χαὶ πνευματουμένου ἐν τῇ τοιαύτῃ μεταβολῇ ῥήγνυται πολλάχις τὰ 15 

περιέχοντα ἀγγεῖα διὰ τὴν στενοχωρίαν. 
Ps Mr 9. > > ΄ ΄ Shake > ΄ ΄ > ΄ 

25 Po δὲ οὐχ ἀνάγχη χωρισϑὲν ϑάτερον ἀεὶ πλείω τόπον ἐπέ- 
τ > Xv \ ἣν -~ c Ὥ δ) os a7 / 

χειν sime διὰ τὸ ἐφεξῆς pydycousvoy: xdv γὰρ ἡ xevoy xat δύνηταί τις 
\ 

‘ 

a) , 5 Sek ~ ΄, 

ἐπέχτασις γίνεσϑαι διὰ τοῦτο τῶν σωμάτων, GAN οὐχ ἀεί γε τοῦτο γίνεται 
> κι »» , ΄ 

οὐδὲ ἐξ ἀνάγχης, ὡς ἐπὶ τοῦ ἀέρος ἔχει. 

ὃ 
Dl ΄ -“ ΄ x > 

Ἐπιχειρήσας δὲ οὕτω πρότερηων μὲν ἀπὸ tod ὕδατος, ὅτι βαρύτερον 30 
v 5 / a 5 ~ b) , ΄ 

80 ἔσται ἐχχρινόμενον, εἶτα ἀπὸ τοῦ ἀέρος, ὅτι πλείονα τόπον χατέχει, τὸ τρί- 
ar 

τον ἀπὸ τοῦ τόπου ποιεῖται τὴν ἐπιχείρησιν χαὶ λέγει, ὅτι, εἰ μὲν ὅλως 

1 ἦν (pr.) om. A πηληϑὲν E: corr. E? αὐτοῦ A 2 γίγνεται DE 

4 χρίνεται Fe γὰρ om. E ὕδατι A: τῷ ὕδατι DE 5 τῷ] corr. ex 
τὸ "5 6 τῷ (tert.)] τὸ DE: corr. E? 7 εἶπεν Ec: ν eras. E τοῦ τὸ ΗΕ": 

τοῦτο ADE αὐτὸ] αὐτῷ Α: τὸ αὐτὸ Ὁ 8 συμπηληϑὲν E: corr. E* 

γίνεσϑαι A: γίγνεσϑαι De γίνεσθαι --- συμπιληϑὲν (8. 9) om. E 9 tod otepyév] τὸ 

ὑστερηϑὲν A 10 τοῦ --- τόπον (11) om. Ὁ 11 ἐπιλαμβάνειν] ἔχειν Α 14 εἰ 

οὖν, ὅταν] ὅταν ὃ᾽ ὁ 10 χατεῖχεν Ee: corr. E λεπτομερέστατον KE, sed corr. 

17 ἐγένετο ς ὧν] ἂν E: mg. yp. οὐχ wy E? 18 αὐτὸν τοιοῦτον Ac προῦπηρ- 

yevc 19 οὐχ ἔστιν DEb: οὐχέτι A peta — ἔχχρισιν om. 1) 20 πλείω (alt.)] πλεῖον 

E, sed corr. 21 ἀέρα γινόμενον A: γινόμενον ἀέρα DE 23 ῥήγνυται] ῥήτ᾽νται A 
a> 

25 πλεῖον Εἰ, sed corr, 26 εἶπεν ἘΣ, sed corr. δύναταί A 28 οὐδ᾽ ¢ 
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A Vv , ΄ > μὴ ἔστι χενόν, ὡς αὐτὸς — εν » ele ὃ ἐπ kage es τὰ ἐλ αὐτό- 381» 
Acc 

ΩΣ - ᾿ ΟἹ 

ψεται τὸ αὐτὸ σῶμα ἀεὶ διαμένον οὐχ ὄντος χενοῦ τόπου τινὸς ἄνευ σώ- 
Ἢ Ε 
ματος, εἰς ὃν ἢ χύσις τῷ λεπτομερεστέρῳ γενήσεται: εἰ δὲ ἔστι χενόν; 

5 ὡς λέγουσιν οἱ Sa .-- εἰς ὃ Ἶ τῶν σωμάτων ἐπέχτασις γίνεται; 

ὅσον μὲν ἐπὶ τῷ τόπῳ δυνήσεται ἐπεχτείνεσϑαι τὰ σώματα, ἄλογον ὃξ τὸ 30 

ἐξ ἀνάγκης ἀεὶ τὸ ὌΝ οἷον τὸν ἀέρα χωρισϑέντα ἐχ τῆς μίξεως πλείονα 
;: vd ΄ 7 \ 5) ‘ fou 13) Med > \ ~ / 

τόπον ἐπιλαμβάνειν. οὕτω τὴν ἀρχὴν ὁ ᾿Αλέξανδρος ἐπὶ τοῦ χεχωρισμένου 
ς- ὧν ~ ΄ ᾿ 5 5 ~ \ n v. > Δ ΠΡ Sy 

χενοῦ ποιησάυενος τὴν ἐξήγησιν. τοῦτο γὰρ ἂν εἴη τόπος. εἰς OV Ἢ ETEX- Ἰξοσι | iia l Ι 

10 τασις τοῖς σώμασι γίνεται: ἀνεπισημάντως ἐπὶ τὸ παρεσπαρμένον χενὸν 8ῦ 

μετέβη λέγων “τὸ γὰρ τῆς χύσεως αἰτιᾶσϑαι τὴν τοῦ χενοῦ παρέμπτωσιν 

ἌΣ χατὰ τίνα γὰρ ἀνάγχην 7 δύναμιν παρεμπίπτον τοῦτο διίστησι τὰ 
\ > ~ > x \ A 5 > ~ 

σώματα χαὶ διαιρεῖ ἀσώματόν ye ὃν χαὶ εἰς τὸ εἴχειν, οὐχ εἰς τὸ ποιεῖν 
x > ΄ ~ ΄ 4 

παρεσχευασμένον; ἔτι δὲ διὰ τί οὐ πάντα χεῖται, φησί, xal πλείονα τόπον 40 
sf, 4 \ > 7, v \ \ ΄ Vv a bh we) 

15 χατέχει τὰ ἐχχρινόμενα, EL YE TO XEVOY παρεμπίπτον αἴτιον τούτου, ANN 
Ox Ν A > > ~ onl 74 ar ΡΥ. 

ὕδωρ μὲν ἐξ ἀέρος ἐχχρινόμενον οὐ γεῖται. ἀλλὰ συστέλλεται. ἀὴρ GE ἐξ 
‘ μ ’ 1 

ὕδατος ἐχχρινόμενος ἀεὶ χεῖται ᾿; μήποτε ὃὲ ὃ PUSS περὶ τοῦ παρε- 

=, 

\ 

σπαρμένου χεγοῦ λέγει TO ὅλον ἐπιχε Des τοῦτο γὰρ χατὰ TOUS περὶ 45 

, ἐν WV. 4 3 ~ ΄ Ἁ ΑἹ 6 F 

Δημόχριτον αἴτιόν ἐστι τῆς τῶν σωμάτων ἐπεχτάσξως. τὸ γὰρ | χέχω- 2828 
ΠῚ | ‘ ' ᾿ς 

/ \ VW. 5 v / \ 

20 ρισμένον χενὸν αἴτιον μὲν ἐπεχτάσεως οὐχ ἔστιν, ἐπεχτεινομένοις ὃὲ χώραν 
\ ~ oO ty A aN Vv 

παρέχει, ual διὰ τοῦτο οὕτω: εἶπεν: ef μὲν ὅλως μηδὲν ἔστι χενὸν 
a) id A \ > “4 

μήτε τὸ χώριστον υὴτξε το TAPEO σπαρμένον, υ 0 DE ἐπεχτείνεται τὰ σώματα, ξ Ψ 

ς ΟῚ 
- 
Ψ- 

ς . ΄ = ~ ΄ 

ὡς οἱ περὶ Δημόκριτον τῇ παρεμπτώσει τοῦ χενοῦ ἐπεχτείνεσϑαι λέγουσιν ὅ 
7 ΄ ἽΝ \ 5 ¢ ~ ΄ ε ~ 

αὐτά. ἀλλὰ τὴν ἑαυτῶν φύσιν χαὶ μεμιγμένα φυλάττει, ὡς ᾿Εἰμπεδοχλῆς 
) ξ ΄ > ΄ 

χαὶ Avatayopas OLETATTOVTO * οὗτοι ie εἰσιν. οἱ ταῦτα λέγοντες" φαᾶνε- τῷ Ou 

pov, φησίν, τὸ ἀδύνατον: ἔδει γὰρ χαὶ χωριζόμενον τὸν ἀέρα μένειν 

ὅμοιον χαὶ τὸν ἴσον χατέχειν τόπον χαὶ μή. ὡς νῦν δρᾶται, πλείονα ἐπι- 10 

λαμβάνειν. εἰ ὃὲ ἔστι, φησί, τὸ παρεσπαρμένον χενὸν χαὶ ἢ ἐπέχτασις, 

ὡς Δημόχριτος βούλεται, ἄλογον τὸ μεμιγμένας μὲν τὰς ἀτόμους μὴ διει- 

80 λῆφϑαι τῷ χενῷ, χωριζομένας ὃξ τοῦτο πάσχειν, χαὶ διὰ τοῦτο πλείονα 

τύπον ἐπέχειν τὸ χωριζόμενον. χαὶ εἰ οὕτως εἴρηται, εἴη ἂν διὰ μὲν τῶν 15 

προτέρων πρὸς ᾿Αναξαγόραν χαὶ Ἐμπεδοχλέα ἀποτεινόμενος, οἵτινες οὐχ 

ἔλεγον εἶναι χενόν, τὰ ὃὲ ὕστερα πρὸς τοὺς περὶ Δημόχριτον ἐρρήϑη συγ- 

χωροῦντα τῇ τοῦ χενοῦ παρεμπλοχῇ. 

2 γὰρ] tov A 2. ὃ ἐπιλήψεται] -ἡ- e corr. E 4 ὃν] ὃ CE τῶν λεπτουε- 

ρεστέρων © 5 τῶν! e corr. E! 6 δὲ to] δὲ A 9 7 om. A 11 μετέβη 

λέγων] petaiper λόγον E: μεταβαίνει λέγων KE? 14 δὲ] τὲ Α ‘14.15 τόπον χατέχει 

Db: τόπον χατέχειν E: χατέχει τόπον Ac 15 χενὸν] χοινὸν DE: corr. ἘΠ 

17 περὶ] οὐ περὶ Fe: οὐ del. F 20. 21 παρέχει χώραν DE 21 ἔστιν E, sed corr. 

24 μιγμένα E: corr, KE? 25 διέταττον A 28 7 A: om. DE 29 Δημόχριτον 

E, sed corr. 91 μὲν om. A dd δὲ ὕστερα] δεύτερα A ἐρρέϑη C: ἐρρήϑησαν 

33. 34 συγχωροῦντας C: concedentem b 34 τῇ] mut. in thy E? παρεμπλοχῇ] 

mut. in παρεμπλοχήν KH? 
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p. 305020 ᾿Ανάγκη δὲ καὶ ὑπολείπειν τὴν ἐξ ἀλλήλων τένεσιν 2834 
MQ 

~ by ~ + 

ὡς τοῦ ὅτι μὲν οὖν οὐχ ἔστι τῇ ἐχχρίσει ἣ εἰς ἄλληλα μετά- 

σ 

ἥν Καὶ διὰ ταύτης τῆς ἐπιχειρήσεως ἀναιρεῖ τὸ χατὰ ἔχχρισιν εἶναι τὴν 
~ > ’ 

Ἰένεσιν οὕτως ὡς πάντων ἐν πᾶσι χατ φέρη (stay ὑπαρχόντων, ὡς ᾿Αναξα- 
Μ: / \ 5» ‘ ~ 5 ΄ \ 5 

γόρας τ τος χαὶ γὰρ ἐχρήσατο πρὸς αὐτὸν ταύτῃ τῇ ἐπιχειρήσει καὶ ἐν 

ἐν τὰς ἀρχὰς τῶν σωμάτων ζη- 
~ ᾿ν; -" at ~ \ / ~ | 5 ᾽᾿΄ ΄ ἂν 

τῶν. ἐνταῦϑα δὲ νῦν τὸν τρόπον τῆς ἐξ ἀλλήλων γενέσεως. \S(El οὖν, 
σ v Φ , "» ,ὔ 

ὅτι, εἰ χατὰ ἔχχρισιν ἢ γένεσις οὕτως ὡς πάντων ἐν πᾶσιν ὄντων, ἀνάγχη 

ὑπολείπειν τὴν ἐξ ἀλλήλων γένεσιν, ὅπερ οὐ βούχονται οἱ οὕτως 
c / ἂς δι \ ~ 5» 

ὑποτιϑέμενοι: δείχνυται ὃὲ χαὶ τοῦτο προλαμβανομένου τοῦ ἐν πεπερασμένῳ 

μεγέϑει μὴ ἐνυπάρχειν ἄπειρα πεπερασμένα. ἀσφαλῶς δὲ εἶπεν “ἄπειρα 
7) 

πεπερασμένα > χἂν γὰρ ἐπ’ ἄπειρον διαιρετὰ ἦ τὰ σώματα, ἄλλο τὸ ἐπ 
ἄπειρόν ἐστι χαὶ ἄλλο τὸ ἐνεργείᾳ ἄπειρον, χαὶ τὰ μὲν ἐπ᾽ ἄπειρον διαι- 
peta συνεχῇ ἐστι, τὰ δὲ χατὰ ᾿Αναξαγόραν πεπερασμένα ἐστίν: οὐ yap 
ἥνωται πρὸς ἄλληλα ἀνομοειδῇ ὄντα. εἰ οὖν τὰ πεπερασμένα τῷ μεγέϑει, 
ἄπειρα δὲ τῷ πλήδϑει, ee ἄπειρον τῷ μεγέϑει ποιεῖ, τὸ ὅλον τὸ 

Zt > " 5 , ~ 
eon) ἐνὸν. OUX GV ἐς απξιρὼν Sty τῷ 

ν» 

oO Be QU ὩΣ ~ 

QA & 

ra [0] τ] 0) 
oO 

πλήϑει πεπερασμένων, τουτέστιν. ἐνεργείᾳ περιγεγραμμένων. τούτου οὖν 

τεϑέντος, εἰ χατὰ ἔχχρισιν τῆς γῆς ὄντως γένεσις τοῦ ὕδατος, ὅταν ἐχ “γῆς 

ὕδωρ γένηται καὶ πάλιν ἐκ τῆς ὑπολειπομένης ὡσαύτως, εἰ μὲν ἀεὶ τοῦτο 

ἔσται, συμβήσεται ἐν τῷ πεπερασμένῳ ἄπειρα ἐνυπάρχειν πεπερασμένα" 
- ) »" j ΄ W349 ΡΨ - 

25 

30 

90 

40 

45 
~ > > > )ς 

οὐ γὰρ συνεχοὺς ἐστιν EX ἄπειρον αὕτη τον. ἀλλ Exupiars τῶν ἐγξρ- 2826 

γεία ies el οὖν ἀδύνατον τὸ ἐν τῷ πεπ Eps σμένῳ ἄπειρα ἐνυπ- 

ἄρχειν πεπερασμένα, ἀδύνατον det ἐχ τῆς ἧς ἐχείνης ὕδωρ γίνεσϑαι, εἰ 

“OT ἔχχρισιν 4 yevects ἐστιν. ἐπιλείψει ἄρα ἢ γένεσις tod ὕδατος ἢ ax 

τῆς γῆς. εἰ οὖν χαὶ αὐτοὶ βούλονται ἐχ τῆς γῆς ἀεὶ τίνεσϑαι ὕδωρ χαὶ 
΄ Se ¢ ΄ ~ ΄ wy ΄ v 

QALVSTAL ες EXAOTOD τῶν OTOLYELWy τὰ AAAA γινόμενα, οὐχ ἂν Sty AAT ὰ 

ἔχχρισιν ἢ γένεσις τῶν στοιχείων ἢ ἐξ ἀλλήλων. 

1 ἀνάγκη δὲ] ἀλλ᾽ ἀνάγχη c τὴν --- ἐχχρίσει (2)] ἕως Ὁ 4 χατ᾽ ec 

6 ἔλεγεν Ab: ἔδειξε CD et corr. ex ἔδειξεν E 7 πρώτῳ] cap. 4 8 ἐνταῦϑα δὲ νῦν] 

bis E, sed corr. νῦν om. Fe 9 εἰ om. DE: corr. E? “AT ὁ 10 ὑπο- 

λείπειν A et mut. in ὑπολιπεῖν E: ὑπολιπεῖν DF 12 μὴ ἐνυπάρχειν] μὲν ὑπάρχειν Ὁ 

ἀσφαλῶς --- πεπερασμένα (13) om. Ee 14 ἐστιν ς ἄπειρον (560.}} seq. ras. 4 [π|..1 

Το τὰ δὲ} in ras; Ἢ ὦ “aT ἃ 17 τῷ (alt.) om. DE 20 xat ec 

ὄντως Ab: 7 Ὁ et supraser. E?: om. EF γένεσις τοῦ ΕΝ Ab: τοῦ ὕδατος γένεσις 

DEF 24 τὸ] corr. ex τῷ E τῷ om. Ὁ 25 γίγνεσϑαι DE 26 ἡ (pr.) 

om. A ἐπιλήψει E, sed corr. 21 γίγνεσθαι DE 28 τὰ] ὧν τὰ A 

HAT C 29 ἡ (alt.) A: om. DE 
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Vs 

p. 305098 Λείπεται δὲ εἰς ἄλληλα μεταβάλλοντα γίνεσϑαι ἕως 282b 

τοῦ WATE τὸ τοῦ χύβου χύβαν, 

΄ 5 vs 5 Ne 

ρίσεως ἀνῃρημένης λείπεται χατὰ τὴν ets ἄλληλα μεταβολὴν = 
Sree’ 

TaN 

2 > ~ sey ΄ εἰ τ 5 , ~ 
ἐξ a Aes ae τὰ το τιον ἀνάγκη γάρ, εἰ ἐξ ἀλλήλων γίνεται, 7 1 

ὃ πὸ ‘aig ὄντος Exatépov τὸ ἕτερον ἐχ τοῦ ἔτ τ ἐχχρίνεσϑαι, ὅπερ οὐδὲ 
> 

yévects χυρίως ἐστὶν ἀλλὰ φαινομένη γένεσις, ἢ μεταβάλλοντος tod ἐξ οὗ 
ΕΝ ΤΉ ΔΗ͂Σ ΟΣ ae πο ἀντ eR reg 7 γένεσις εἰς τὸ γινόμενον. διχῶς δέ, φησί, χαὶ τοῦτο" ἢ γὰρ τῇ μετα- 

/ , ~ ~ ~ ~ 

ie loses , χαϑάπερ 2x τοῦ αὐτοῦ χηροῦ γένοιτο ἂν σφαῖρα 20 
wy ws + / a” ~ 9. δ ῳ ΄ > > 

xat χύβος ἄλλοτε ἄλλως μεταπλαττομένου, 7 τῇ εἰς τὰ ἐπίπεδα δια- 

10 λύσει τοῦ ἐξ οὗ ἢ γένεσις ual τῇ ἐξ ἐχείνων τῶν ἐπιπέδων συνϑέσει τοῦ 
\ > ~ ΄ γινομένου kath μεταβολὴν ἢ ἐξ ἀλλήλων γένεσις ἀχολουϑεῖ, ὡς εἰ λυϑέντως 

> 5 ~ τ ~ ied ws ἊΜ Vv X - 

οἴχου ἐχ τῆς αὐτῆς ὕλης ἄλλος συντεϑείη οἶχος. χαὶ ἔστι μὲν χαὶ οὗτος 2% 

υετασχηματισυός, ἀλλ᾽ οὐχέτι τοῦ ὑποχειμένου ἑνὸς συνεχοῦς μεταπλαττο- 
, 5 \ = , Cc , am~ as σ \ 7 >] ἢ 

μένου, ἀλλὰ πλειόνων μετασυντιϑεμένων. δῆλον ὃξ, OTL χαὶ spizg δ στε 
>) 

τὰ 15 τρόπος τῆς τῶν στοιχείων χατὰ μεταβολὴν ἐξ ἀλλήλων γενέσεως, ὃν αὖτ 
») , 5 AY ~ , ΔΝ ‘4 

ἐγχρίνει, οὐ χατὰ τὴν τῶν σχημάτων ἀλλὰ χατὰ τὴν τῶν ἄλλων τῶν 30 
~~ ~ 5 , ΄ in ΤΑ ΖῚ “ ’ j= ΄ 

ὃραστιχῶν λεγομένων ποιοτήτων μεταβολήν, ϑερμότητος, ψυχρότητος, ξηρύ- 

τητος, ὑγρότητος, ais χαὶ at ἄλλαι συναχολουϑοῦσιν. πρὸς πρῶτον τοίνυν 
"» ἀν \ ΄ ~ c c 4 ,΄ 

ἀντιλέγει τὸν χατὰ eenem σον τοῦ ἑνὸς ὑποχειμένου μετασγηματισμον" Ὶ 
20 ἔοιχε δὲ χαὶ τοῦτον ἀπὸ τῶν ἐν Τιμαίῳ λεγομένων προβάλλεσϑαι τὸν τῆς 35 
eee ye ane GES a τς ye δὲ τ ΤΕ ly Gre oat a 
γξνξσξως TOOTOY περι {Zp τῆς τῶν στ γἰχείων EXEL LETS INTs SITY ETA- 

cc 6 5 ξεῖν 

ya. “ἔτι ὃΣ σαφέστερον αὐτοῦ πέρι ἘΡΟθ Ομ τς cov avuts ett εἰ γὰρ 

πᾶγτα τις σχήματα τ σοι ἐχ γρυσοῦ μηδὲν δὲ ieee ΠΑ τις παύοιτο 
Oo in] 4 aA 7 ~ \ ΄ 

χαστα εἰς ἅπαντα, δειχνύντο: δή τινος αὐτῶν ἕν χαὶ ἐρομένου, τί ποτε 9 Ι ᾿ 2 
Vv ~ A x5 ΄ς 5 / 5 ~ ao ΄ 

25 ἔστι, μαχρῷ πρὸς ἀλήϑειαν ἀσφαλέστατον εἰπεῖν, ὅτι χρυσός, τὸ δὲ τρί- 40 
΄ wy ΄ 5 ΄ ν τὸ Ig - ε v 

γωνον, ὅσα TE ἄλλα σχήματα ἐνεγίνετο, μηδέποτε λέγειν ταῦτα ὡς ὄντα \ Sai | tea 1 ᾽ 
led 5 ΄ ’ }}) σ ἊΝ >) ct , 

@ ye μεταξὺ τιϑεμενοῦ μεταπίπτει. τι GE οὐχ ὡς χατὰ μετάπλασιν 
\ 

γινομένης τῆς ἐχ ἀλλήλων μεταβολῆς, ἀλλὰ παράδειγμα τοῦτο παρήγαγε 
~ ‘ c aX 5 ὟΝ 

τοῦ τὴν μὲν ὑποχειμένην ὕλην ὑπομένειν, τὰ ὃὲ περὶ αὐτὴν εἰδὴ μετα- 45 

1 δὲ AF: δ᾽ DEe μεταβάλλοντα --- τοῦ (2)] ἕως Ὁ γίγνεσθαι Ec 3 χατὰ] 

suprascr. Ἐν νεταβολὴν]}] suprascr. ἘΠ A γίγνεσϑαι DE εἰ] εἰ zat DE: 

corr. E? γίνεται DE 6 τοῦ Ab: to DE 9 ἢ} xat DE: corr. E? 

11 dxcAovd7 1, sed corr. 16 éyxpiver CF, mg. ἘΠ: éxxpiver ADEbe χατὰ — σχημάτων 

A(b): χατασχηματίζων C: χατὰ σχημάτων DEF 17. 18 ξηρότητος, ὑγρότητος CDEb: 

ὑγρότητος ξηρότητος Ac 18 at A: om. DEe συναχολουϑοῦσι 2: συναχο- 

λουϑοῦσαι DE πρὸς] πρὸς TO C 21. 22 geod! Tim. 50a 23 δὲ om. ὁ 

93. 24 παύοιθ Exact ὃ 24 δειχνύντος ΑἸ»: δειχνὺς ἔδει F: ἔδει corr. in ἐδείχγυτο 

D: ἔδει E δή] in ras. K: δέ, Ab: om. DEF ἐρωμένου E: corr. K? 

Tot ὁ 25 χρυσός E?K?: om. ADEFb τὸ δὲ E?: τόδε Ab: 6& DE 26 σχή- 
pat Ὁ éveytveto] ἕν ἐγίνετο A: ἐγίνετο DEb: ἐνεγγίγνετο ὁ ταῦῦ᾽ Cc 27 & 

ye AE?K?:; ye DEF: quae ὃ μεταπίπτει AK? K*b: inte ΓΝ F 28 παρή- 

yayev ς 29 ὑπομένειν] -etv e corr. KE? εἴδη} corr. ex ian B 
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βάλλεσϑαι, τὰ πρὸ ταύτης τῆς pyaews πλείονα ὄντα | δηλοῖ, ἐξ ὧν 388: 
ὀλίγα ee ΓΝ ἀνάγχη τῆς ὅλης ῥήσεως μαχρᾶς οὔσης τῆς σαφεστέραν 

ποιούσης τὴν ἔννοιαν. εἰπὼν δὴ περὶ τῆς τῶν στοιχείων εἰς ἄλληλα μετα- 
~ \ σ \ = JOR | , > yx \ ~ Ἢ \ Ld \ Ὕ ™ >) βολῆς καὶ ὅτι τὸ ἀεὶ γινόμενον, οἷον τόδε τὸ πῦρ xal τόδε τὸ ὕδωρ, οὐχ 

> = Ve re / 5 ’ ~ ¢ \ ’ ‘ Ἁ ἘΠ τὰν “ὦ 

5 ἄξιον ὡρισμένῳ ὀνόματι χαλεῖν ὡς ἀεὶ μεταπίπτον, ἀλλὰ τὸ ἀεὶ τοιοῦτον. 5 
«c \ A \ ~ \ Xi νᾺ \ ~ \ σ μ᾿ ἐπἄγει χαὶ δὴ χαὶ πῦρ τὸ διὰ παντὸς τοιοῦτον χαὶ ἅπαν, ὅσον περ ἂν 

Ὁ ‘ ζ΄" 

ἔχῃ γένεσιν: ἐν ᾧ δὲ ἐγγινόμενα ἀεὶ ἕχαστα αὐτῶν φαντάζεται χαὶ πάλιν 
> ~ ‘ ~ ἐχεῖϑεν ἀπόλλυται, μόνον ἐχεῖνο αὖ προσαγορεύειν τῷ τε τοῦτο χαὶ τῷ 10 

δ ~ A Ἥ 5 “ \ 

τόδε προσχρωμένους ὀνόματι, τὸ GE ὁποιονοῦν τι ϑερμὸν 7 λευχὸν ἢ χαὶ 
e ~ ~ , x ~. 3 

10 ὁτιοῦν τι τῶν ἐναντίων xal πάντα, ὅσα gx τούτων, μηδὲν ἐχεῖνα ad 
’ὔ  )) > ~ ΄ ΄ 

τούτων χαλεῖν. τούτοις οὖν ἐφεξῆς εἰς παράδειγμα παράγει τὰ πρό- i i Tec \ 

tepov παρατεϑέντα περὶ τῆς τοῦ χρυσοῦ μετασχηματίσεως ὡς σαφέστε- 

a δυνάμενα oe τὸ ὅν οι. τῷ σχήματι ἀντὶ τῆς μορφῆς χαὶ τοῦ 15 
: 
OT 

ϑ' \ o ΄ . “ «(7 ΄ 
15 φὴν χαὶ τὸ aya μα, ὅτε λέγει περὶ τῆς ὕλης ““déyetat 

“AL WOPOTY οὐδεμίαν ποτὲ οὐδενὶ τῶν εἰσιόντων Guolay rn ee οὐδαυ 
» ~ ~ ~ 

οὐδαμῶς ἐχυαγεῖον γὰρ φύσει παντὶ χεῖται ποῦς τε χαὶ διασχηματι- 20 
foe = Ὁ ᾿Ξ > Fe ν᾽) σ Ψ» ΄ ΄ 2 ΄ Oe 

ζόμενον ὑπὸ τῶν εἰσιόντων. ὅτι μὲν οὖν od LlAdtwvss ἐστιν 6 μετασχη- 
\ ματισμός, χἂν ἀπὸ τῶν [ἰλάτωνος ἐλήφϑη λόγων, δῆλον. λέγει 68 πρὸ Day 

20 τοὺς οὕτως ἐξ ἀλλήλων τὰ στοιχεῖα γεννῶντας ὃ ᾿Αριστοτέλης. ὅτι ἀχο- 
Ω5 

wv \ , τ΄ ~ 

λουϑεῖ αὐτοῖς ἄτομα τὰ στοιχεῖα λέγειν οὕτως, ὥστε τὸ τοῦ πυρὸς μέρος 30 
\ > ~ 2 \ ~ \ ~ wv ~ 

μὴ εἶναι πῦρ. εἰ γὰρ τὸ πῦρ τὸ στοιχειῶδες τῷ πυραμίδος ἔχειν σχῆμα 
~ > ¢ > πῦρ ἐστιν, st διαιρεϑείη ὡς μηκέτι τὰ μέρη τῆς πυραμίδος πυραμίδας 

> » ~ ~ v ~ ι 
εἶναι, οὐχ ἔσται τὸ τοῦ πυρὸς μέρος πῦρ οὐχ ἔχον τὸ τοῦ πυρὸς 

~ oOo » > ~ vs aS by \ 

25 σχῆμα, ὅπερ ἄτοπον. χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὃξ ὁμοίως: ἄλογον γὰρ τὸ μέρος 80 
\ ~ aon > on “ ~ 5:7 SZ, ° ΄ Ὧν > 

TOD ULOATOS μὴ Etvat VOW Ἢ τὸ TOD ἄερης ξερὰ. GV πάντως OF SITE TO 

- - 
c [> 

~ ~ 
εἰς το διαιρεῖται, πῶς δὲ ἕν μέρος ἔσται πυραμὶς τὰ GF ἄλλα οὐ 

΄ > 4 > ΄ ΄ 

Fe oleae μέρος πυραμίδα εἶναι, διότι πῶς μὲν διαιρουμένη ἢ πυραμὶς 
Vs 

πυραμίδες, πῶς ὃὲ οὐδὲ ἕν μέρος πυραμὶς ἔσται. ἀδιαίρετα ἄρα συμβήσεται 35 

1 “πλείονα --- ῥήσεως (2)] om. DE ὃ post ποιούσης ims. πλείονα ὄντα δηλοῖ (1) --- ποι- 

οὐσης (2) E: τῆς σαφεστέραν ποιούσης πλείονα ὄντα del. E? δὴ} δὲ Ac 4 γιηχνό- 

μενον DE 6 ἐπάγει] Tim. 49 6 7 γένεσιν] ϑέσιν D ὃ. ὁ eyytyve- 

wey ὁ ἕχαστ᾽ ς 8 ἐχεῖν᾽ ὁ τῷ τε] τότε corr. ex tov Αἱ 
Οὐ δὲ “e 10 t om. ὁ χαὶ A: ἣ καὶ DEb πάνϑ᾽ ὅσ᾽ ς 
ὅσα A: ὁπόσα DE ἐχείνῳ DE: corr. E*: ἐχεῖν᾽ e 11 τούτῳ DE: corr. E? 
τούτοις] τούτων A 12 περὶ om. A 14 ὁποίου D εἶπεν Ee: ν 

eras. E 15 déyet] Tim. 50¢ te om. E πάντα] τὰ πάντα Cc 

16 ποτ᾽ c εἴληφεν ὁ 17 φύσει DE: φησὶ Ab παντὶ A: πάντη DE: omnium Ὁ 

18. 19 σχηματισμός EF: corr. E? 19 ἐλείφϑη E: corr. E? 21 ἄτομα τὰ] τὰ 

αὐτόματα A τὸ A: om. DEe 22 z=] to DE: corr. E? 24 ἔχων ἘΣ: 

corr. E? 25 ἄτομον ἘΠ: corr. E? ὁμοίως AC: ὁμοίως ἄλογον DEbe 

25. 20 τοῦ ὕδατος τὸ μέρος F 26 τοῦ ὕδατος om. A εἶπεν Ec: corr. E? 

27 post μὲν del. σὺν D 29 ἄρα] εἴπερ A συμβήσεται — στοιχεῖα (p. 638,1) DEF: 

εἰς ὅμοια συμβήσεται τὰ στοιχεῖα Ac: συμβήσεται τὰ στοιχεῖα εἰς ὅμοια C (accidet ergo in- 

divisibilia in similia elementa esse Ὁ) 
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a > σ Ay ~ - ~ 

ις GUOLA TH OTOLY ELA εἰναι. τοῦτο ὃξ 
i IN 7 

δέδειχται ἀδύνατον. ἕπεται 283a 
» 

δὲ τούτοις χαὶ ἐχεῖνο τὸ ἄτοπον διαιρουμένης τῆς πυραμίδος τὸ εἶναί τι 
~ Δ Ψ»ἤ / ua, ὃ οὔτε στοιχεῖον οὔτε ἐχ στοιχείων ἐστίν. εἰ δέ τις λέγοι, ὅτι, 

«τὸν 

» 

ὥσπερ τὸ πῦρ φαίνεται εἰς πῦρ δἰπιρούπενον, οὕτω χαὶ ἢ τοῦ πυρὸς πυ- 40 
>) 

’> Vv > ~ ~ 

5 ραμὶς εἰς πυραμίδας, ἐπειδὴ ἐν τούτῳ ἔχει τὸ εἶναι πῦρ ἐν τῷ πυραμὶς >) 
ET 
— 

2) 
Ξ 
— εἶναι, ἀπὸ τῶν ἄλλων ἐλεγχϑήσεται σωμάτων: τὸ γὰρ τοῦ χύβου τῆς γῆς 

μόριον ἀφαιρεϑὲν οὐχέτι εἰς pope σχῆμα μεταβάλλει, ἀλλὰ μένει τοιοῦτον, 

οἷον ἀφαιρεϑείη. ἀλλ᾿ ἴσως ἐρεῖ τις, ὅτι οὔτε τὸ πῦρ πυραμίς ἐστιν οὔτε 45 
ἢ 1% χύβος, ἀλλὰ τὰ στοιχεῖα τούτων, καὶ πᾶν πῦρ | χαὶ τὸ βραχύτατον 2830 

10 εἰς πῦρ διαιρεῖται χαὶ ἢ γῆ εἰς γῆν. ἢ δὲ πυραμὶς καὶ ὃ χύβος εἰ διαιροῖντο, 

οϑορὰ τῶν στοιχείων ἔσται tod πυρὸς ual τῆς γῆς. καὶ τούτῳ ἀχολουϑεῖ 

ἄτοπον τὸ εἶναί τι σῶμα, ὃ μήτε στοιχεῖον μήτε ἐχ στοιχείων ἐστίν. 

a / 

WY διαλύσει. a ~ ς SS Oe A = =| On [ὩΣ p. 0041 Ei 6é tH 

ΠΝ 3) > \ ~ ΄ X ΄ b] ~ τὴ ΄ , 

Καὶ χατ ἀρχὰς τοῦδε τοῦ βιβλίου πρὸς ταύτην ἀντεῖπε thy ὑπόϑεσιν 10 
~ . > 

΄ 5 ss) ~ 

15 χαὶ νῦν διὰ πεντεχαίδεχα ἐπι ENE cO ἐνίσταται πρὸς αὐτήν. ἀλλ ἐχεῖ 
“« 0) ΄ Ὑ 

μὲν ζητῶν, εἰ ἔστιν ὅλως γένεσις 7 οὔ, χαὶ πότερον πάντων ἤ τινων, εἰς 
5 ΄ A 

ταύτην EUTETTWOXE THY V ὑπόϑεσιν πᾶν σῶμα γενητὸν ποιοῦσαν χαὶ ῬύσρτΟνΣ 15 

ἐνταῦϑα ὃὲ τὸν τρύπον τῇ: γενέσεως ζητῶν τῶν στοιχείων χαὶ ὅτι ἐξ ἀλ- 

λήλων δείξας χαὶ ὅτι οὐ χατὰ μεταπλασμὸν εἰς ταύτην πάλιν ἠνέχϑη τὴν 

90 ὑπόϑεσιν λέγουσαν ἐξ ἀλλήλων γίνεσϑαι τὰ στερεὰ σχήματα προσεχῆ, στοι- 
~ ~ ,΄ L4 4 ἊΣ “Ὁ a] 

γχεῖα τῶν τεσσάρων τούτων σωμάτων, TYPOS, ἀέρος, ὕδατος, γῆς, ἃ χα- 20 
5 ~ 39 5 ~ DA ΄»3 ΄ ΄ ΄ 

λοῦυμεν ἡμεῖς στοιχεῖα οὐδὲ ἐν συλλαβῆς ὄντα τάξει, ὡς ὁ [Πλάτων φησίν, 
“4 ~ ~ ~ 

ετώτερα, εἴπερ ταῦτα μὲν éx τῶν στερεῶν σύγχειται σχη- 
΄ ‘> ~ 5 ~ \ > ΄ ~ 

μάτων, πυραμίδος χαὶ χύβου χαὶ τῶν λοιπῶν, τὰ G2 σχήματα ταῦτα ἐχ 

Ὧν 
© 

25 τῶν ἐπιπέδων, τὰ δὲ ἐπίπεδα ἐξ ὕλης χαὶ εἴδους. χρὴ Gt πάλιν ον Ὁ 25 

τῆς ὑποϑέσεως πρὸς ἀχριβεστέραν xataversiv τῶν ϑηϑησομένων. δύο γὰρ 

ἀρχοΞιδῆ, τρίγωνα ὀρϑογώνια ὑποτίϑενται τὸ μὲν ἰσοσχελὲς τὸ δὲ οὐτλ ον 

διπλῆν χατὰ τὸ μῆχος ἔχον τῆς ἐλάττονος τὴν μείζονα πλευράν, ὃ χαὶ ἥμι- 

τρίγωνον λέγουσιν διὰ τὸ εἶναι αὐτὸ ἥμισυ ἰσοπλεύρου τριγώνου τῇ ἀπὸ 30 

80 τῆς χορυφῆς ἐπὶ τὴν βάσιν χαϑέτῳ δίχα διαιρουμένου. χαὶ ἀπὸ μὲν τοῦ 

ἰσοσχελοῦς τριγώνου, ὃ χαὶ ἡμιτετράγωνον 6 Τίμαιος χαλεῖ, τεττάρων τοιού- 

3 λέγοι AE: λέγει De: comp. F 4 οὕτως ¢ 6 ἐλεχϑήσεται E: corr. E?: δειχϑή- 

σεται A 8 ἀφαιρεϑείη] ἂν ἀφαιρεϑῇ Fe; fort. ἀφηῃρέϑη 9 πᾶν] πᾶν xat A 

11 τοῦτο ἘΠ: corr. E? 14 zat” ἀρχὰς] cap. 1. 299 a τοῦδε] τούτου ὁ ἀτεῖπε 

A: ἀντεῖπεν E: corr. E* 20 γίγνεσϑαι DE τὰ προσεχῆ ὁ 21 τούτων] 6 

corr. ἘΠ 22 συλλαβῇ DE: corr. EK? τάξει, ὡς AE*b: τάξεως DEF Πλάτων] 

Tim. 48b 23 στερῶν E: corr. E? 27 isosxehés] -oxe- in ras. Ἐὶ 

28 ‘co A: om. DE THs] corr. eX THY E 29 λέγουσι DE ἥμισυ --- χαῦ- 

ἔτῳ (90)] mg. E* ἰσοπλεύρου] corr. ex πλευροῦ m. rec. A: τοῦ ἰσοπλεύρου EK? 

τῇ ἀπὸ ADb: τοῦ ἀπὸ ἘΠ: ἐξ αὐτῆς Fe 80. χαϑέτου D: χατὰ χάϑετον E? 

31 ἡμιτετράγωνον A (suprascr. τρίγωνον m. rec.) E*b: ἡμιτρίγωνον DEF Τίμαιος] 

Tim. Locr. 98 ἃ 
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των εἰς ἕν χέντρον τὰς ὀρϑὰς γωνίας συνηγμένας ἐχόντων τετράγωνον ἀπο- 283d 
~ > » , > = 

τ Ξὐζαι ἕξ δὲ τοιαῦτα συμπαγέντα γωνίας ἔχοντα ὀχτὼ τὸν χύβον ἀπερ- 35 

γάζεται στοιχεῖον ὄντα τῆς γῆς" τὸ δὲ ἡμιτρίγωνον τήν τε πυραμίδα χαὶ τὸ 
~ ~ ‘ ‘ ~ 5 -- 7A 

Sede apoy χαὶ τὸ εἰχησάξδρον ἀποτελεῖ τῷ TE πῦυρι “AL τῳ ἀέρι χαὶ τῷ VOUT 
» > ΄ ΄ 

5 διανευηϑέντα, χαί ἐστιν ἢ μὲν πυραμὶς ἐχ τεσσάρων ve τριγώνων 
- ral ΄ « 

συνεστῶσα, ὧν ἕχαστον SE ἡμιτρίγωνα συνέστησε, τὸ OF ὀχτάξεδρον ἐξ ὀχτὼ 40 

μὲν ἰσοπλεύρων τριγώνων ἡμιτριγώνων ὃὲ Lene χαὶ ὀχτώ, τὸ δὲ 

εἰχοσάεῦρον ἐξ εἴχοσι μὲν ἰσοπλεύρων τριγώνων, ἡμιτριγώνων δὲ ἑχατὸν χαὶ 

εἴχοσι: χαὶ διὰ τοῦτο τὰ μὲν τρία ταῦτα ἐξ ἑνὸς στοιχε ἴου τοῦ ἡμιτριγώνου 

10 συστάντα μεταβάλλειν εἰς alae πέφυχε κατ᾽ αὐτούς, ἣ δὲ γῇ ἅτε ἐξ ἄλλου 45 

ι 

~ ΄ , - v > ΄ as 5 Y wy Fr. BOA: 

τῷ γένει τριγώνου συστᾶσα οὔτε ἀναλύεσϑαι δύναται εἰς τὰ ἄλλα τρία σώ- 284: 

"ματα οὔτε συνίστασϑαι ἐξ αὐτῶν. χαὶ λέγει γε 6 [Πλάτων περὶ τούτων " “ τὸ δὴ : en ] 
πρόσϑεν ἀσαφῶς βηϑὲν νῦν προ τι διοριστέον. τὰ γὰρ τέτταρα γένη δι᾿ ἀλλή- 

λων εἰς nes ἐφαίνετο πάντα γένεσιν ἔχειν οὐχ oes φανταζόμενα" γίνεται 5 
> 

15 μὲν yap 2x τῶν τριγώνων, ὧν προῃρήμεϑα, γένη τέσσαρα, τρία μὲν ἐξ 
c ~ Uk 1 ~ 

ἑνὸς τοῦ τὰς πλευρὰς ἀνίσους ἔχοντος, τὸ δὲ τέταρτον Ev μόνον ἐχ τοῦ 

ἰσοσχελοῦς τριγώνου συναρμοσϑέν. οὔχουν δύναται πάντα εἰς ἄλληλα δια- 
λυόμενα ἐχ πολλῶν σμιχρῶν ὀλίγα μεγάλα χαὶ τοὐναντίον γίνεσϑαι. τὰ δὲ 10 

΄ > > ε - vr 
τρία οἷόν τε: ἐχ γὰρ ἑνὸς ἅπαντα πεφυχότα λυϑέντων te τῶν μειζόνων 

20 πολλὰ σμιχρὰ ἐχ τῶν αὐτῶν συστήσεται δεχόμενα τὰ προσήχοντα ξαυτοῖς 

ees “al σωιχρὰ ὅταν ad πολλὰ χατὰ τὰ τρίγωνα διασπαρῇ. γενόμενος 
ε v τΝ }) " 3.7 = 

εἷς ἀριϑμὸς ἑνὸς ὄγχου μέγα ἂν ἀποτελέσειεν ἄλλο eldns”. μετὰ δὲ ὀλίγα 15 
ce ΄ \ ΄ 

περὶ τῆς {Hs χαὶ ταῦτα προστίϑησιν: “Ex δὴ πάντων, ὧν περὶ τὰ γένη 
᾿Ν ν ΄“» » - \ P 

προειρήχαμεν, ὧδε Av χατὰ τὸ εἰχὸς μάλιστα ἔχοι. γῇ μὲν Cv πη του: 
»»7 > ~ ΄ ? v vi» ς ὀξύτητος αὐτοῦ φέροιτ᾽ ἄν, εἴτ᾽ ἐν αὐτῷ 

ε ae ~ ΤΣ _ aX ers 

πυρὶ διαλυϑεῖσά te ὑπὸ τῇ 
4 " >) 5 3 p’ aa) >] con Vv Lae Ws) nae pS Pld ) 

πυρὶ λυϑεῖσα εἴτ᾽ ἐν ἀέρος εἴτ᾽ ἐν ὕδατος ὄγχῳ τὴς μέχρι περ αὐτῆς 20 

τὸ σι — 

πῃ ξυντυχόντα τα υέρη πάλιν συναρμοσϑέντα αὐτὰ αὑτοῖς γῆ γένοιτο" οὐ 

1 ὀρϑὰς] corr. ex dpto- E? γωνίας om. A: seq. ras. 4 litt. E συνηγμένας]) cf. 

Tim. 55 Ὁ: συνημμένας Ac 5 ἀπονεμηϑέντα ὁ 5 τεσσάρων] τεσσάρων χαὶ Ac 

6 συνέστησεν ς 7 ἡμιτριγώνων --- τριγώνων (8) Ab: om. DEF 8 χαὶ DF: om. 

AEe εἴχοσιν © 10 μεταβάλλει ἘΠ: corr. E? 12 ye A: corr. ex zat F: δὲ 

DE: om. be Πλάτων] Tim. 84 Ὁ sq. 13 γὰρ] μὲν DE 14 ἄλληλ᾽ ς 

γίγνεται ς 1 τῶν om. A ὧν E*?b: om. ADEF προῃρήμεθα A: προειρή- 

pela ἘΠ: προειρημένα DEFb τέσσαρα A: ttapa E: τέτταρα 3. 11 ἰσομε- 

λοῦς A ξυναρμοσϑέν c δυνατὰ © πάντ᾽ ς 11. 18 διαλυόμεν" ς 

18 γίγνεσϑαι ς 19 τρία] seq. ras. 7 litt. E: τρί᾽ ς 20 σμίχρ᾽ ¢ αὐτῶν) 

bis E, sed corr. ξυστήσεται c et e corr. DE προσήχοντ᾽ Cc 21 σμίχρ᾽ ς 

ὅταν AE?b: τ᾽ ἂν DEF πολλὰ] in ras. E τὰ A: om. DE 22 εἷς] e corr. 

Hl: εἰς A ἀριϑμὸν A μέγα ἂν DEb: μέγα AE?*: μέγ᾽ ec ἀποτελέσειεν --- ταῦτα 

(23)] mg. ἘΞ (evan.) ἀποτελέσειεν ἂν ὁ ἄλλο εἶδος Ab: εἶδος ἄλλο D: ἄλλο εἶδος 

ἕν ΕΚ": ἄλλ᾽ εἶδος ἕν ς 23 προστίϑησιν] Tim. 56¢ sq. éx δὴ πάντων om. A 

24 ὧδ᾽ ς μάλιστ᾽ ς ἔχοι] e corr. E 25 F ς 26 διαλυϑεῖσα A: λυ- 

ϑεῖσ᾽ c εἴτ᾽ ἐν (pr.)] εἴτε A τύχῃ DE ἂν αὐτῆς ς 21 ξυναρμοσϑέντ 

add? ¢ αὑτοῖς ΕΠ: ἐν αὐτοῖς A: abdtots DE 
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z > 

γὰρ εἰς ἄλλο γε εἶδος ἔλϑοι ποτὲ dv. ὕδωρ δὲ ὑπὸ πυρὸς μερισϑὲν εἴτε 2840 
a 

uot On’ ἀέρος ἐγχωρεῖ γίνεσϑαι συστάντα Ev μὲν πυρὸς σῶμα δύο δὲ 
N τ 

| 

ἀέρος. οὕτω δὲ χαὶ περὶ ἀέρος ἐπάγει χαὶ πυρός. τὸ δὲ ἐν ἀρχῇ τῆς 2 
ῥήσεως εἰ ue μένον, ὅτι τὸ πρόσϑεν ous onvey νῦν βάλλον διοριστέον. ὡς 

5 χαὶ ὃ ᾿Αλέξανδρος χαλῶς συνεῖδεν, εἴρηται, διότι πρότερον ἐχ τῆς αὐτῆς 

ὕλης τον ΣΌΣ αὐτὰ μεταβάλλειν πάντα εἰς ἄλληλα ἔλεγεν, ὕστερον δὲ 

ἀντὶ τῆς ὕλης θυ τος εχῶς τρίγωνα διάφορα αὐτοῖς ὑποϑεὶς οὐχέτι ἐξ ἀλλή- 30 

λων γίνεσϑαι αὐτὰ συγχωρεῖ. ἐνίσταται δὲ πρὸς τοῦτον τὸν λόγον λέ ene 

“εἰ ἢ ὕλη, ual ἃ λέγουσιν, εἰδοποιεῖται τοῖς τριγώνοις κατ᾽ αὐτὸν χαὶ Ex 

10 τούτων γεννᾶται τὰ σώματα, διὰ ποίαν αἰτίαν οὐ δυνήσεται ἢ τῇ γῇ ὕπο- 

χειμένη ὕλη σχηματισϑῆναι πάλιν τοῖς εἰδοποιοῖς ὕδατος τριγώνοις χαὶ τοῖς 35 

ἀέρος χαὶ τοῖς πυρός; ῥητέον δέ, οἶμαι, πρὸς ταύτην τὴν ἔνστασιν, ὅτι 
ἢ vey ὕλη χοινῶς ὑποχειμένη ἄλλοτε ἄλλου τριγώνου δέχεται εἶδος, χαὶ 

χατὰ τοῦτο πάντα εἰς πάντα μεταβάλλει τὰ σώματα περὶ τὴν χοινὴν ὕλην 
» 

15 τῶν τριγώνων προσεχῶς μεταβαλλομένων, τὰ δὲ ἀποδεδομένα τοῖς τέτρασι 40 

χαλουμένοις στοιχείοις σχήματα ὅ τε χύβος χαὶ ἢ πυραμὶς xal τὸ εἰχοσάε- 
> 4_S ied ΄ Vv ~ 

ὃρον χαὶ τὸ dutdedpov ἅτε μὴ πάντα χοινὸν ἔχοντα τὸ προσεχῶς ὑποχεί- 
“4 b) 4 ΄ ΄ >) Wy 5. \ \ 4 

usvov τρίγωνον οὐχέτι πάντα μεταβάλλει εἰς ἄλληλα, ἀλλὰ τὰ τρία μόνον 

τὸ ἐχ τοῦ αὐτοῦ ἡμιτριγώνου συντιϑέμενα. 
[4 ἢ ~ 5 ΄ - Xv , “τ -" 4 

20 Τοῦτο τοίνυν προειλήφϑω xat thy ὑπὸ ᾿Αλεξάνδρου ῥηϑεῖσαν ἔνστασιν 45 

zat τὴν ὑπὸ ᾿Αριστοτέλους πρώτην ῥηϑησομένην διαλύειν δυνάμενον. ἐπειδὴ 
ax Ne / ΩΝ Ne ΕΣ iets 55 Ns ae a / mie ΄ ΧΟ 2 ~ 9 b 

ὃὲ πρὸς | ταύτας τὰς ἐνστάσεις τὰς τῇ γενέσει τῶν σωμάτων τῇ ex τῶν 284 
> /> Ψ, Ὁ f \ \ D4 ~ = ~ 

ἐπιπέδων λεγομένῃ TpnGevey Vetous τινὲς μὲν χαὶ ἄλλοι τῶν [Πλατωνιχῶν 
Ὁ ΄, a\ (2 305) 557 \ > ~ \ ~ 

ἀντειρήχασι, [Πρόχλος 68 ὁ éx Λυχίας ὀλίγον πρὸ ἐμοῦ γεγονὼς τοῦ [Ἰλά- 

2h Twvos διάδοχος od ἔγραψε τὰς ἐνταῦϑα tod ᾿Αριστοτέλους ἐνστάσεις ὃ 

διαλύον, χαλῶς ἔχειν ἔδοξέ μοι συντόμως ὡς δυνατὸν ταῖς ἐνστάσεσι τὰς 

λύσεις ἐχείνας ὑποτάξαι. ὅπερ δὲ πολλάχις εἴωϑα, καὶ νῦν εἰπεῖν χαιρός, 

ὅτι οὐ πραγματιχή τίς ἐστι τῶν φιλοσόφων ἣ διαφωνία, ἀλλὰ πρὸς τὸ 

φαινόμενον τοῦ λόγου χαὶ δυνάμενον χαὶ pe os vostavar πολλάχις OTav- 10 

3¢ τῶν ὃ ᾿Δριστοτέλης φειδοῖ τῶν ἐπιπολαίως ἀχουόντων τοῦ Πλάτωνος aytt- 

ιέγειν δοχεῖ πρὸς αὐτόν, ὅπερ χαὶ ἐνταῦϑα, οἶμαι, σαφές ἐστι συνιδεῖν, ἐν ΄ 

> 

ηις τὰ τῷ [υϑαγοριχῷ Τιμαίῳ δοχοῦντα γέγραφεν ὃ [Ιλάτων. χαὶ yo 
Ἱ ὦ ry μ + JRO {EYP Ps * | ρ 

> > 

Τ᾽ εἰς} “corr: ex εἰ" ἘΠ" γε Ὁ ΕἸ: 70 Ὁ ποτ C ὃ Ὁ 2 oe E 

γίγνεσθαι DKEe συνιστάντα A: ξυστάνϑ᾽ ὁ σῶμα --- πυρός (3) add. ἘΞ (evan.) 

δ᾽ ἃ 3 τοῦ ἀέρος KH? ἐπάγει] ἐπιφέρει 12 ἀρχῇ] in ras. K 

4 ἀσαφὲς A νῦν -- εἴρηται (5)] mg. EK? 4. 5 ὡς zat] οὐδ᾽ E? ὃ συνοῖ- 

dev D: χατενόησε 10" εἴρηται γὰρ 1“ 6 ἔλεγεν] 6 corr. E 8 γίγνεσθαι DE 

9 ἡ om. A 10 οὐ AE?b: suprascr. F: om. DE 11 ὕλη om. A σχηνατισ- 

Viva πάλιν DEFb: πάλιν σχηματισῆναι Ac τοῖς E: om. Ὁ: ὕλη τῆς A 

hat) ἡ ἘΞ ἡ χαὶ δ᾽ eve ΘΙ: as 12 ἔχτασιν E: corr. ΕἸ" 14 τοῦτο] corr. ex 

τὸ BH? 18 μόνα D 19 ἡμιτριγώνου αὐτοῦ A 20 ὑπὸ A: ὑπὸ τοῦ DE: bx’ F 

21 ὑπὸ A: ὑπὸ τοῦ DE: bx” F 23 ἄλοι corr. ex ἄλογοι KH? 24 ἀντειρήκασιν ὁ 

γεγωνὼς Α 26 διαλύων be ἐντεύξεσι A 27 o& om. A εἴωϑα λέγειν 

Fe 30 φειδεῖ E: corr. E? ἐπιπολέως KE, sed corr. 31 papés A 
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> 

ὅτι μὲν τῆς τῶν τεσσάρων τούτων σωμάτων, πυρός, ἀέρος, ὕδατος, γῆς. 284» 
γξνέσεως πρὸ τῶν χατὰ ϑερμότητα καὶ ψῦξιν χαὶ ξηρότητα χαὶ ὑγρότητα 16 

Racy ἄλλας ἀρχὰς προτέρας ἀπὸ τῶν ἐν τῷ ποσῷ διαφορῶν ὡς συγ- 

Ἱενεστέρων. οὐσῶν πρὸς τὰ σώματα ζητεῖ, πρόδηλον ἐχ τοῦ τὰς τῶν ποιο- 

5 τήτων ἐχείνων διαφορὰς ἀπὸ τῆς τῶν σχημάτων διαφορᾶς αἰτιολογεῖν " αἷ 30 

γὰρ χατὰ τὸ ϑερμὸν χαὶ τὸ ψυχρὸν χαὶ τὰ τοιαῦτα ἀποδόσεις ἰδιωτιχῶς 

ἀποδίδοσϑαι χαὶ ὑπὸ Δημοχρίτου πρότερον ἐλέγοντο, ὡς Θεύφ PREP TOS ἱστορεῖ, 

τῆς ψυχῆς ἐπιποϑούσης ἀρχὴν ἄλλην ἀχοῦσαι τῷ σώματι οἰχειοτέραν τῆς 

τοιαύτης τοῦ ϑερμοῦ ἐνεργείας. ὅτι μέντοι ἐξ ὕλης χαὶ εἴδους τὰ τέσσαρα 30 
~ ~ ~ , ¢ 

10 ταῦτα στοιχεῖα λέγουσι γίνεσθαι, δηλοῖ μὲν συντόμως αὐτὸς ὁ Ἰἵμαιος 
id b) Bt ~ c ΄, Co o ΄ 

εἰπὼν “ἀρχαὶ μὲν οὖν τῶν γινομένων ὡς μὲν ὑποχείυενον & ὅλα. ὡς δὲ 
>] λόγος μορφᾶς τὸ εἶδος: ἀπογεννάματα Ge τουτέων ἐστὶ τὰ σώματα γᾶ τε 

χαὶ ὕδωρ ἀήρ τε χαὶ πῦρ, ὧν ἀπογέννασις τοιαύτα: ἅπαν σῶμα ἐξ ἐπι- 80 

πέδων ἐστί, τοῦτο δὲ ἐχ τριγώνων᾽᾽ ἀρχοξιδέστερον τοῦ σώματος τὸ ἐπί- 

15 xsGov λαβὼν χαὶ ἐν τῷ ἐπιπέδῳ τὸ τρίγωνον: πρῶτον γὰρ τοῦτο τῶν ἐπι- 

πέδων ἐστὶ Baoan: χαὶ ἐν τοῖς τριγώνοις τὰ ἀρχοειδέστερα χαὶ οὕτως 
ἐχ τούτων τὰ πρῶτα συνιστάμενα χάλλιστα σώματα ἥ τε πυραμὶς χαὶ τὰ 80 

σύστοιχα. “πάντα δὲ ταῦτα, φησὶν ὁ []λάτων, det διανοεῖσϑαι σμιχρὰ 
>>. ν ἕχαστον μὲν TOD γένους Exdotov διὰ σμιχρύταιπαᾳ οὐδὲν (2 

o Ὁ ? 

οὕτως, ὡς χαὺ 

20 ὁρώμενον oy ἡμῶν, συναϑροισϑέντων δὲ πολλῶν τοὺς ὄγχους αὐτῶν 
fe τῶν Ὁ » \¢ ΄ σ > , 
ὁρᾶσθαι. χαὶ ὅτι μέν, ὅπερ εἶπον, ee δέστερα τὰ σχήματα τῶν ἄλλων 40 

ποιοτήτων ἐνόμισαν, πρόδηλον, χαὶ ὅτι τῷ εἰχότι λόγῳ τοιαῦτα ὑπέϑεντο 
v ~ 

τὰ σχήματα" ὅτι μέντοι ὑποϑέσεσιν ἔοιχε ταῦτα, οἷαι xat παρὰ τοῖς ἀστρο- 
ὁ ~ Vv , ὍΣ 4 ΄ 

νόμοις εἰσίν, ὧν ὑποτεϑεισῶν ἔστι σώζεσϑαι τὰ φαινόμενα, δηλοῖ λέγων ὃ 
᾿ ᾿ "ἢ 5 » ΄ν ͵ \ \ \ ΄ €€ 373 \ Es 

25 [Πλάτων ὡς ἀπὸ τοῦ Τιμαίου πρὸς τοὺς περὶ Σωχράτην “ἀλλὰ γὰρ ἐπεὶ 45 
/ ~ δ Ὁ ‘Nw » / ἊΝ ~ ~ υετέχετε τῶν χατὰ παίδευσιν ὁδῶν .᾿ — λέγει δὲ τῶν μαϑημνατιχῶν — 

Cea 9 

δι᾿ dy  ἐνδείχνυσϑαι τὰ λεγόμενα ἀνάγχη, συνέψεσϑε᾽᾽. εἰ οὖν ἐνδειχ- 9888 
τιχά ἐστι τὰ λεγόμενα, οὐ πάντως ταῦτά ἐστιν, GAN ἢ ταῦτα 7 τοιαῦτα. 
ἴωμεν ὃὲ λοιπὸν τὴν πρώτην τῶν ᾿Αριστοτέλους ἐνστάσεων τὴν λέξιν ἀνα- 5 

80 λαβόντες. 

Ι σωμάτων τεσσάρων τούτων Ac τεττάρων DE γῆς AE: χαὶ γῆς Dbe, e corr. ἘΠ 

2- πρὸ τῶν] πρῶτον DE: corr. KE? ὃ τῷ om. A 6 ἀποδώσεις E, sed corr. 7 ἀπο- 

δίδωσϑαι E, sed corr.: ἀποδεδόσϑαι ὁ Θεόφραστος) cf. de sens. 63. Doxogr. p. 517,10 

8 οἰχειωτέραν E: corr. E? 10 λέγουσιν e γίγνεσθαι DE αὐτὸ E 11 εἰπὼν] 

Tim. Loer. 917 6 sq. ἀρχὰς A ὧν ἐς γινομένων A: γενομένων DE?F: γεν- 

νομένων ἃ: γεννωμένων c ἁ Bha E?b: ἄυλα ADEF 12 γᾶ om. A 13 ἀπο- 

γέννασις DEF: ἀπογέννωσις A: & γέννασις E%e 14 8 c¢ 16 τὰ] τὰ σχαληνὰ c 

11 συνιστάμενα DEb: συντιϑέμενα Ac χάλιστα A 18 σύστοιχα AE*b: στοιχεῖα 

DE δὲ] δὴ ο΄ φησὶν] Tim. δύ b sq. det] e corr. E! μικρὰ E: σμίκρ᾽ ec 
19 σμικρότητ᾽ ς 20 ξυναϑροισϑέντων e 21 ὅπερ εἴπον om. Fe elyov A 

22 ποιοτήτων ὅπερ εἶπον Fe 29 τὰ om. A ὑπόϑεσιν A οἷα Ac 20 σω- 

χράτη A ἀλλὰ] «th. Tim. 53 ¢ 26 μετέχεται F: petéye ye A ὁδῶν] ὠδῶν 

DE μαϑηματιχῶν A(b): μαϑημάτων Ε΄ 21 συννέψεσϑε Α 27. 28 ἐνδειχτηχά E: 

corr. E? 28 πάντων A 

Comment. Arist. VIf Simpl. de Caelo. 41 
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~ ~ > [4 

Ρ. 3061 Εἰ 68 τῇ τῶν ἐπιπέδων διαλύσει ἕως τοῦ τὸ φαινό- 28ha 

νον ἀεὶ χυρίως κατὰ τὴν αἴσϑησιν, 

Πρῶτον αἰτιᾶται ταύτης τῆς ὑποϑέσεως τὸ μὴ πάντα eee ἐξ ὁ 
75 ΄ c ‘ ~ ? Ae ~~ 24 as > 

ἀλλήλων: ἣ γὰρ γὴ wav αὐτοὺς οὔτε ἐξ ἄλλου ees οὔτε αὐτὴ εἰς 
, 

χης () 

Η 
λέγειν αὐτοὺς ὡς ξπόμενον vy Qo < R. 5 ἄλλο μεταβάλλει. εἰπὼν δὲ τοῦτο ἐ 

τῇ τῶν τριγώνων ὑποὶ ἜΣ ἐπήγαγε χαὶ λέγουσι’ χαὶ γὰρ αὐτόϑεν 10 
, Say, » eas ~ \ ΄ \ ~ - ~ - 

λέγουσι χαὶ τὴν αἰτίαν ἀποδιδόασι τοῦ μὴ Here ues THY γῆν. ayes οὖν 

αἰτιᾶται τοῦτο χαὶ ἀπὸ τοῦ λύγου ὡς οὐχ εὔλογον ὃν συστοίχων ὄντων τῶν 

τεσσάρων ἕν μόνον ἐξ αὐτῶν ἄμοιρον γενέσϑαι τῆς τοιαύτης μεταβολῆς χαὶ 
5 ~ wimg > ΄ as as ¢ 7 σ = ,ὔ ees Q ” > = 

10 ἀπὸ τῆς αἰσϑήσεως δέ, διότι ὁμοίως ἅπαντα φαίνεται μεταβάλλοντα εἰς 1 
»Ἁ ξ΄ \ 3 = 15 Wee > > / > ce ~ ΄ ray aA ~ 

ἄλληλα, ὡς καὶ αὐτὸς 6 [Πλάτων ἐν ἐχείνοις eis: “ πρῶτον μέν, ὃ δὴ νὸν 

ὕδωρ ὠνομάχαμεν, πηγνύμενον, ὡς δοχοῦμεν, λίϑους χαὶ γῆν τινόμενον 

δρῶμεν. ἘΠ ee δὲ χαὶ ΠΣ αὖ ταὐτὸν τοῦτο πνεῦμα χαὶ ἀέρα. 

συγχαυϑέντα δὲ ἀέρα mop” εἶτα xual ἀνάπαλιν τὰ αὐτὰ εἰπὼν ἐπάγε! 20 

15 “χύχλον τε οὕτω διαδιδόντα εἰς ἄλληλα, ὡς φαίνεται, τὴν γένεσιν. εὔηϑες 

οὖν δοχεῖ GL ἀναποδείχτων Ἴ ὑπόϑεσιν τὴν ἐν τοῖς αἰσϑητοῖς ἐνάργειαν 

βιάζεσϑαι, ὅπερ συμβαίνειν τούτοις φησί: περὶ τῶν φαινομένων γὰρ λέγον- 25 
/ 

ες οὐχ ὁμολογούμενα λέγουσι τοῖς φαινομένοις. τούτου δὲ αἴτιόν φησιν Ἵ ἵ ? f 

εἶναι τὸ μὴ χαλῶς λαβεῖν τὰς τοῦτος τῶν αἰσϑητῶν ἀρχάς" ἔδει γὰρ by.0- 
- 

20 γενεῖς εἶναι τοῖς ἐξ αὐτῶν γινομένοις, ὥστε τῶν μὲν αἰσϑητῶν αἰσὃ η- 

τάς, τῶν δὲ ἀιδίων ἀιδίους, τῶν δὲ φϑαρτῶν φϑαρτὰς εἶναι τὰς 
QQ. VY 

ἀρχάς. τὸ δὲ tows Tenet, ὅτι οὐ πάντως τῶν αἰσθητῶν αἰσϑη τὰς 30 

ἀνάγκη τὰς ἀρχὰς εἶναι: ἢ γὰρ ὕλη ἀρχὴ τῶν αἰσϑητῶν οὖσα διαφεύγε 

τὴν αἴσϑησιν. οὗτοι δέ, ies βουλόμενοι πάντα πρὸς ὡρισμένας δόξας 

25 ἀνάγειν, ὡς μὲν ᾿Αλέξανδρος λέγει, τὰς ἀιδίους ἀρχάς, ὡς τοὺς μὲν ἀριῦ- 

μοὺς εἰς τὴν μονάδα, τὰ δὲ σώματα εἰς τὰ ἐπίπεδα, οὐχ ἔλαβον τὰς ἰδίας 85 

ἀρχάς. μήποτε ὃὲ ὡρισμένας δόξας τὰς ὁρισϑείσας ὑπ᾽ αὐτῶν ὑπονοίας 

τῶν ἀρχῶν λέγει τῶν μαϑηματιχῶν: δηλοῖ 68 ἐφεξῆς εἰπών, ὅτι διὰ τὴν 

τούτων φιλίαν — τὴν τῶν μαϑημάτων λέγων -- ἐοίχασι τοῖς τὰς 
ἢ ὶ 40 a 

Q £ 2 a Tene ἮΝ ny = ϑέσις a a5 30 ϑέσεις Ev τοῖς λόγοις διαφυλάττουσι. ὕέσις Ge ἔστι παράδοξος χα ι 
Dt \ 

αναπηόξιχτος ὑπόλ Hts, ὡς τὸ πάντας ἀληϑεύ ElLY τοὺς OTLODY λέγοντας" 

1 ἕως --αἴσϑησιν (2)] καὶ τὰ ἑξῆς be τοῦ om. D 1. 2 τὸ φαινόμενον om. Ὁ 

2 xvpiws det A 3 ταύτην τὴν ὑπόϑεσιν τῷ ὁ A αὐτὴ ὁ: αὕτη ADEb: om. C 

( 

σιν ὁ 8 σύστοιχον E: corr. EB 10 δέ om. Fe φαίνονται Ὁ 

11 Πλάτων] Tim. 49 Ὁ εἶπεν c ὃ ---ὠνομάχαμεν (12) om. A 12 γὴν AE?: 

τὴν γῆν CDE γιηνόμενον DKe 13 ταὐτὸ ὁ 14 ξυγχαυϑέντα ς δ᾽ ὁ 

πῦρ] καὶ πῦρ ἘΠΕ ἐπάγει] Tim. 49 ὁ 15 ¥ ¢ διαδόντα E: corr. ἘΠ: διαδι- 

δόντ᾽ ὁ ἄλληλ᾽ ς 10 ὑποϑέσεσι A 11 φησίν De 20 γιγνομένοις 

DE αἰσϑητῶν om. DE 22 προσέϑειχε E: corr. EH? 27 ὁρισϑείσας wat- 

σϑεῖσας A 29 τοῖς τὰς] in ras. E 30 ϑέσεις] αἰσϑήσεις E διαφυλάττουσιν 

De 31 ἀναπόδειχτος) -χτ- in ras. E 

ἐπήγαγεν ἐς λέγουσιν yap A: γὰρ καὶ DE αὐτόϑι Ac 7 ἀποδιδόα- 



a SIMPLICI IN L. DE CAELO III 7 [Arist. p. 30641] 643 

οὗτοι δέ, φησ, πᾶν τὸ συμβαῖνον ἄτοπον τῷ hoi ὑπομένουσι χαὶ δέχονται, 258: 

ὥσπερ χαὶ τὸ τοὺς λέγοντας αὐτοὺς ψεύδεσϑαι ἀληϑεύειν, διὰ τὸ πάνυ 
ϑαρρεῖν ὡς ἀληϑέσι ταῖς ἑαυτῶν ἀρχαῖς: χαὶ παντὸς ἀτόπου νομίζειν ἀτο- 45 

πώτερον τὸ μὴ oR ταύτας. χαΐτοι ἔδει, φησί, τινὰς τῶν | ὕποτι- 280 

5 ϑεμένων ἀρχῶν, τὰς μὴ Eves δηλονότι, ἐχ τῶν ἀπ 
> \ ~ \ 

9S GS τῆς μεν 

f , 

οα όντων χρίνειν, 

"νὰ 
΄ >\ 2 “Ὁ a A = εἰ 

υάλιστα δὲ éx τοῦ τέλους. εἰς ὃ βλέπουσιν αἱ ἀρχαί: τ 
~ Vv ss 6 

TOUR TUXTS ἐπιστ TO ἔργον, τουτέστι τὸ ἀποτέλεσμα, οἷον ὕφαν- ss 

mrs 

= 
, 

τιχῆς τὸ ἱμάτιον. ε 4 λέγοι τις ὑποχείμενον unt ὕλην χαὶ ἀρχὴν ds 5 

bAtahy τῆς ὑφαντιχῆς τα τὸν YAAKOV, ae ἥσεται τοῦ ἱματίου derytevtos 

10 οὐχ ἐχ τῶν οὗ ἀλλ᾽ ἐξ ἐρίου γεγονότος. ὥσπερ δὲ τῆς ποιητιχῆς τέλος τὸ 

ἔργον, οὕτω τῆς BPR μὲν ἁπλῶς ἢ ἁπλῶς ἀλήθεια, τῆς δὲ φυσιχῆς 7, 

ἐν τοῖς φαινομένοις χατὰ τὴν αἴσϑησιν τὴν χυρίως χαὶ χατωρϑωμένην ἀλήϑεια. 10 

Πρὸς ταύτην τοίνυν τὴν ἔνστασιν 6 []ρόχλος φησίν, ὅτι ἡυΐϊν αὐτὸ 
τοὐναντίον λεχτέον, ὡς οἱ μεταβάλλοντες τὴν γῆν χαὶ τὰ ἀχίνητα χινοῦντες 

15 οὐχ ἕποντα! τοῖς φαινομένοις: οὐδαμοῦ γὰρ ἔστιν ἰδεῖν γῆν εἰς τὰ ἄλλα 15 
μεταβάλλουσαν, ἀλλὰ τὰ μὲν γήινα pera σ τυ xa) ὅσον ἀέρος i ὕδατος 

ἀναπέπλησται, γῇ δὲ πᾶσα ἀμεταάβλητός ἐστιν, ὅταν ἡ γῇ μόνον, οἷον τέφρα 
, ΄ ~ ~ > 5 

γενομένη χαὶ χόνις. ἐν γοῦν ταῖς μεταλλείαις τὰ μὲν ὑγρὰ δαπανᾶται ὅλα, 
, >. > Q~ aN = TQ rhe σ b) \ ΄ \ ~ ww > νυ 

μένει ὃὲ ἀπαῦη τὰ τεφρώδη, οὐχ ὅτι πάντη ἀπαϑὴς ὑπὸ τῶν ἄλλων 7 20 

20 γῆ διαιρεῖται γὰρ On’ αὐτῶν ἐμπιπτόντων: τὰ ὃ 
Ἃ ΄ 2 , ΄ "» 

ἂν πάλιν ἀλλήλοις ἐντυχόντα ποιήσῃ πάλιν ἐξ 
\ ποιότητας λέγοι τις τὴν γὴν μεταβάλλειν εἰς τὰ ἄλλα ψυχρὰν οὖσαν καὶ 

Ξ ΄ Φ > ~ \ ox 7 \ \ Ἐν 

ξηράν, ϑᾶττον ἂν ἢ γὴ μετέβαλλεν εἰς πῦρ ἥπερ τὸ ὕδωρ᾽ χαίτοι τὸ μὲν 95 
~~ a> ~ gr { (eae x > ~ \ 

ὕδωρ ὅλον ὁρᾶται φλογούμενον. γῇ ὃὲ xa? αὑτὴν οὖσα οὐ φλογοῦται. χαὶ 
e v > \ ~ 

25 ὃ μὲν οὐρανός, φησίν, οὔτε διαιρετὸς οὔτε μετάβλητος, ἢ δὲ γῇ πρεσβυ- 
4 ὯΝ ~ > \ > “ > ‘ Χ 5 Ἁ , \ / 

τάτη οὖσα τῶν ἐντὸς οὐρανοῦ διαιρετὴ μὲν οὐ μεταβλητὴ δέ, τὰ δὲ μέσα 
Ἦν χὰ - \ toy ~ \ ~ , , τ» 

χαὶ διαιρεῖται χαὶ μεταβάλλεται. ταῦτα χαὶ τοῦ φιλοσόφου [[ρόχλου λέ- 30 

yovtos, ἵνα χαὶ τὸ ery τῇ πρὸς τὰ ἄλλα συστοιχίᾳ xal τῆς γῆς φυλάτ- 

τηται ual τὸ δεῖν τὰ ἐχ τῆς αὐτῆς ὕλης ὄντα μεταβάλλειν εἰς ἄλληλα τῆς 

80 ὕλης τὴν μετ πο ὑπομενούσης, ὅπερ χαὶ ὁ [ἰλάτων αὐτῇ μαρτυρεῖ λέγων 

““δέχεταί τε γὰρ ἀεὶ πάντα χαὶ μορφὴν οὐδεμίαν ποτὲ οὐδενὶ τῶν εἰσιόν- 35 

2 ὥσπερ] ὥσπερ yap A ὃ ἀτόπου νομίζειν ACb: om. DE: ἀτόπου E? 4 ante 

τὸ add. οἴεσϑαι E? 6 τοῦ ACE*: om. DEF 7 ποιητηκῆς E: corr. E* 

τουτέστιν ἐς 8 λέγει c: comp. F ἀποχείμενον E: corr. E* ὕλην καὶ ἀρχὴν A: 

materiam principium b: ἀρχὴν καὶ ὕλην DE 9 τὸν] to A ἐλεχϑήσεται E: corr. ΚΕ 

10 αἰρίου E: corr. E* 11 οὕτως c σῆς. (pr.) om. A ἡ ἁπλῶς DE: om. 

Ab 15 ἰδεῖν ἔστι Ac 16 zad?] zai zat A 18 μεταλλείαις F: μεταλείαις 

A: μεταλλίαις DE 19 μένει AE*b: ef DEF 21 ἀλλήλοις] ἑαυτοῖς ec 

ποιήσει DE: corr. E? αὐτῶν ADEc 22 λέγοι AE*: λέγει E: comp. 

23 μετέβαλλεν E: μετέβαλεν ADE? ἤπερ] ἤ- e corr. E* χαίτοι Ab: χαίτοι zat 

= DE 23. 24 τὸ μὲν ὕδωρ om. b 23 μὲν A: om. DE 24 ὅλον Ab: 

| om. DE 25 γῆ δὲ A 26 διαιρετὴ μὲν] μὲν διαιρετὴ DE: corr. E* 28 τῇ] 

τὰ 6 συστοιχίᾳ DEF: στοιχεῖα Abe χαὶ] καὶ ἡ F: om. e τῆς γῆς] mut. in 

t YQ E: τῇ. YG °c 30 λέγων] Tim. 50 Ὁ 91 τὰ πάντα ς mot” ὃ οὐδὲν Ὁ 
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τῶν ὁμοίαν Bee οὐδαυντῇ οὐδαμῶς: ἐχμαγεῖον Ὧν φύσει παντὶ χεῖται 285b 

χινούμενόν τε χαὶ Sias gpa Carevev ὑπὸ τῶν εἰσιόντων, φαίνεται δὲ Or’ 

ἐχεῖνα ἄλλοτε ἀλλοῖον. τὰ δὲ εἰσιόντα χαὶ ἐξιόντα τῶν ὄντων ἀεὶ μιμή- Ξ ξ 

ἊΣ 
QS 

~ 2) 

vata τυπωϑέντα ἀπ᾽ αὐτῶν τρόπον τινὰ Sse See ", χαὶ ὅτι 006 

χρὴ κατανωτίσασϑαι τὰ πρὸ ὀλίγου παρατεϑέντα, ἐν οἷς πῇ μὲν χαὶ τὴν 

τῆν ἐχ τῶν ἄλλων γίνεσϑαί φησιν ὃ Πλάτων, πῆ δὲ ἀμετάβλητον εἶναι. 
‘ ὩΣ Pr (2 , 5» \ A € \ ~ ) 

χαὶ ἵνα μήτε ὃ [[λάτων αὐτὸς Hoes ἑαυτὸν διαφωνεῖν δοχῇ wyte ᾽Δριστο- 

Ἐν: πρὸς Llhatwva, ΠῚ τὰ πρὸ ὀλίγου ῥηϑέντα, ὅτι ὡς μὲν ex τῆς 45 

otis ὕλης τῆς πρώτης χαὶ THY γῆν οὖσαν μεταβάλλειν αὐτὴν εἰς τὰ ἄλλα 

10 zat ἐκ τῶν ἄλλων φησίν, ὡς ὃς ex ἘΡΠΟΞ τς τοῦ ἰσοσχελοῦς οὖσαν 280: 

, A) τὴ πιο Cea Ξ ae 
τριγώνου ἀμετάβλητον. χαὶ γὰρ, Sus μὲν τὰ τρίγωνα φυλάτεει τὴν ἑαυτῶν 

ἰδιότητα, οὔτε ἢ γῇ ἐχ τοῦ τ: (ώνου οὔτε τὰ ἄλλα 2x τοῦ ἰσοσχελοῦς 

Ἱένοιτο ἄν, ὅταν δὲ αὐτὰ τὰ τρίγωνα χαταϑραυσϑέντα πάλιν συστῇ χαὶ 5 
΄ \ f > \ ™“ σ δ. wh Save pe Ἐπ, 

σχηματισϑῇ, τότε τὸ πρότερον ἰσοσχελὲς ἢ ὅλον ἢ μέρος ἡμιτρίγωνον Υἱ- 

15 νεται, χἀνταῦϑα xual τῆς γῆς ἢ ἐχ τῶν ἄλλων χαὶ τῶν ἄλλων Ex τῆς γῆς 

Ἱένεσις χαταφαίνεται, εἴπερ ἢ ἀνάλυσις τῶν τριγώνων μέχρι τῆς ὕλης γί- 

νεται" εἰ γὰρ μὴ τοῦτο, μάταιος ὃ περὶ τῆς ὕλης τῆς πάντη ἀμορφώτοηυ 10 

χαὶ τὰς πάντων μορφὰς δεχομένης λόγος. 

΄, Ὧν 

». ϑ80611 Συμβαίνει δὲ αὐτοῖς μάλισ ἱ TA THY γὴν Ξἰναι στοιχεῖον UG 

20 ἕως tod ἀδιάλυτος εἰς ἄλλο σῶμα. 

Δεύτερον ἐπιχείρημα τοῦτο εἰς ἄτοπον ἀπάγον τὸ τὴν γῆν μάλιστα 15 

εἶναι στοιχεῖον ἢ χαὶ μόνην, χαίτοι χείρονα τῶν ἄλλων δοχοῦσαν. ὅτι ὃξ ᾿ς 
σ [Nye “ oe te ~ #90 45 > 

τοῦτο ἕπεται, δείχνυσιν οὕτως" εἰ ἣ -γῇ ἀδιάλυτος εἰς ἄλλο σῶμα xat 
΄ Ὁ Sea. NGS x > ΄ > 7: AG Ve SN VO =G 

μένει ἢ αὐτή, τὸ δὲ μὴ διαλυόμενον εἰς ἄλλο ἄφϑαρτον. τὸ 6& apdaptov 

25 πρῶτον, τὸ δὲ πρῶτον τῶν ἄλλων στοιχεῖον μᾶλλον, 4, γῇ αὐτοῖς στοι- 20 
- 55 ΄ >i > y ~ 7 σ > U4 { \ 

χεῖον. ἀδιάλυτον ὃὲ εἰς ἄλλο σῶμα εἰπεν, ὅτι διαλύεσϑαι μὲν ἔλεγον 
> \ ΄ Wo Se ΄ 5 Χ ΄ € 55 

τὴν γὴν ἀλλ᾽ εἰς τὰ τρίγωνα, εξ ὧν συνέστηχεν, οὐ UAV γίνεσθαί Ye Ἔξ 

ἐχείνων τῶν τριγώνων ἄλλο τι σῶμα ἀλλὰ γῆν πάλιν. οὕτω μὲν ὃ ̓ Αλέ- 

ξανὸρος ἐξηγήσατο συντόμως τὴν αἰτίαν τοῦ λόγου παρελϑών: διὰ τί γὰρ 25 

80 σ 7 ἢ 17 ἀδιάλυτος εἰς ἄλλο σῶμα; καίτοι χαὶ τὰ ἄλλα σχήματα εἰς 
Ἂ / 5 ¢ , QS A TS 5 32 45 5 wv ~ 

ἐπίπεδα διαλύεται, ὥσπερ ὁ χύβος. διὰ τί δέ, εἰ ἀδιάλυτος εἰς ἄλλο σῶμα, 

2 δὲ δι᾿ E?K?: δι᾿ A: δὲ DEF: tamen Ὁ 3 ἐχεῖν᾽ ἄλλοτ᾽ ὁ ἀλλοῖον. τὰ] ἄλλοι 

ὄντα A δ ὦ ὄντων] αὐτῶν Α A τυπωϑέντ᾽ c ἐχεῖνα Om. ὁ 5 χρὴ om. 

A: δεῖ c χατονοτάσασϑαι D παρατεϑέντα] p. 639,12 7 δοχεῖ Εἰ: corr. 

pate (alt.)] μήτε ὁ DE 8 ὡς] éx Ὁ 13 γένοιτ᾽ ¢ 14 ἡ μέρος] ἢ μέρη F: ἡμε- 

pwn A ἡ μιτρίγωνον] ἢ τρίγωνον A 15 ἢ] ἣ ἃ 16. 11 εἴπερ --- γίνεται 

om. A 18 δεχόμενος E 19 δ᾽ DEe μάλιστα — τοῦ (20)] ἕως Ὁ μάλιστα τὴν γῆν 

AF: τὴν γῆν μάλιστα E 21. 22 εἶναι στοιχεῖον μάλιστα Ac 22 τῶν ἄλλων χεί- 

ρονα Cb 23. 24 xat μένει ἡ αὐτή] αὐτὴ καὶ μόνη ὁ 24 post ἄλλο rep. σῶμα 

(29) --- ἄλλο (24) Ὁ 25 στοιχείων "αὶ 26 ἄλλο] mut. in ἄλλα E? σώ- 

ματα E 27 γε] τε AE: corr. ἘΦ 28 οὕτως ὁ 30 εἰς (alt.)] ἐκ A 31 post 
19 

εἰ del. ὁ E? 
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΄ ~ ᾿ = Ὶ 
ἄφϑαρτος; χαίτοι διαλυομένη εἰς τὰ ἐπίπεδα φϑείρεται. ἀλλ᾽ ἔοιχε τοῦτο 280: 

a; , > ~ ( 5 \ ΄ 

αἰτιᾶσϑαι, ὅπερ ὃ ᾿Αλέξανδρος συντόμως ἐδήλωσε διὰ τοῦ “οὐ υὴν γίνεσϑαι 80 
>y a) , ~ v = 4 rs ~ ἢ ἕω 
ἐξ ἐχείνων τῶν τριγώνων ἄλλο τι σῶμα ἀλλὰ γῆν. τῶν μὲν γὰρ τριῶν 
σ >I ee > 7 ,7- ,r \ \ wy as “ Α . ‘ 

ἕχαστον διαλύεται εἰς τον. ἐξ ὧν χαὶ τὰ ἄλλα δύο συντίϑεται, χαὶ διὰ 
rn = te ww ~ 7 Vey 2 { >] ~ \ ~ \ DJ ~ 

5 τοῦτο els ἄλλο σῶμα διαλύεσϑαι λέγεται ἐχεῖνο τὸ σῶμα τὸ ἐχ τῶν τρι- 

γώνων τοῦ διαλυϑέντος συντιϑέμενον, χαὶ διὰ τοῦτο σύνθετόν πως ἦν χαὶ ὃ 

Mv - 

3 / ~ 5 ‘ ~ 

ξ éxetvov τοῦ σώματος, od στοιχεῖά ἐστι τὰ ἐν αὐτῷ ἐπίπεδα. ἣ GE γῆ 
‘ Ven > > 5 \ »» 2 / > Ἁ 

χἂν διαλύηται εἰς ἐπίπεδα, GAN οὖν οὐχὶ ἄλλου rhea als ἐπίπεδα " χαὶ 

Jy @- τὶ τ a o7 2 Ἔ pss 
2 - Os i διὰ τοῦτο ταύτην ἄφϑαρτον εἶπεν, ὅτι μένει τὰ τῆς γῆς 

10 μενα ἄλλο τι σῶμα, ἀλλὰ τρόπον τινὰ γῇ ὄντα χαὶ ἀπὸ γῆς “τ an υξτα- 40 

βάλλοντα, τὸ δὲ φϑειρόμενον εἰς ἄλλο τι μεταβάλλει. ef οὖν τὸ ἄφϑαρτον 
\ \ \ , δι > , 2F χαὶ τὸ μὴ et 7 υνηδὲ διαλυόμενον ae ἄλλο σῶμα, ἐξ οὗ χαὶ συντί- 

ϑεται, στοιχείου ἴδιον, ἢ γῇ ἂν εἴη pat ιστα στοιχεῖον. χαίτοι εἰ στοιχεῖόν 15 
2 ἢ > ig Ἃ ν > 

ἐστιν. ἐξ οὗ τὰ ἄλλα γίνεται xal εἰς ὃ ἀναλύεται, αὕτη ἂν εἴη ἧττον στοι- 

15 χεῖον. χαὶ πρὸς ταύτην | δὴ τὴν ἔνστασιν 6 φιλόσοφος [pdxhos ὑπαντᾷ 280" 

ἐνδιδοὺς τῷ πάντη ἀυετάβλητον εἶναι τὴν γῆν εἰς τὰ ἄλλα τρία σώματα | | 1y 14 { 
5 A 

D 
oF > ~ / \ 

ὅτι χαὶ ὁ [ἰλάτων διὰ τοῦτο πρώτην αὐτὴν προσείρηχε χαὶ πρεσ- χαὶ λέγει; 

βυτάτην τῶν ἐντὸς οὐρανοῦ ὡς ἀμετάβλητον εἰς τὰ ἄλλα, χαὶ εἶναι τὰ ὃ 

ἄλλα πληρώματα τῆς γῆς ἐν τοῖς rer αὐτῆς ὸρασμένα. τὸ ὕδωρ. τὸν 

90 ἀέρα, τὸ ἐν τοῖς ὑπὸ σελήνην πῦρ, αὐτὸ δὲ τοῦτο τὸ διαιρεῖσϑαί πως ὑπὸ 
τῶν ἄλλων ἐποίησεν αὐτὴν ἕν τι τῶν στοιχείων εἶναι. ἔστι γὰρ nal ἢ 

διαίρεσις πάϑος τήν συνέχειαν ἀφανίζον᾽ εἰ 6& πάσχει χαὶ αὐτὴ ὑπὸ τῶν 10 

ἄλλων διαιρουμένη χαὶ ποιεῖ εἰς αὐτὰ πιλοῦσα καὶ ϑλίβουσα καὶ ταύτῃ 

χαταϑραύοηυσα, εἰχύτως ἀντιδιύρηται πρὸς ἐχεῖνα, ὕφ᾽ ὧν τε πάσχει χαὶ 
al ~ A \ > , ’, , *) \ wy 

TOLEL XATA TO AVTO πῶς TAOS" διαίρεσις γὰρ EXUTED 0H, εἰ χα! σαλλως to qo (O) ov wn 2 

ὃ ond \ Ld ~ " ΄ , " = 

i OLALOSt τα λεπτότερα ται et τησιν. ως ἔν ταῖς τέχναις TOLOVES AGL 15 

> 
πανα χαὶ σμῖλαι. ἄλλως δὲ τὰ παχύτερα συμπιλοῦντα χαὶ ὑλίβοντα. ὡς 

μι χαὶ δοίόυξ. ταῦτα μὲν ὃ φιλόσοφος. μήποτε δέ, ὡς χαὶ πρότερον 
> \ \ > \ wy 5 Ay ts > \ 

εἶπον, εἰ χαὶ μὴ cdUbs H γῇ μεταβάλλει εἰς ta ἄλλα, GAA ἢ εἰς THY χοι- 

30 νὴν ὕλην χαὶ αὐτῆς ἀνάλυσις καὶ τὴν γῆν ἐκ τῶν ἄλλων χαὶ τὰ ἄλλα ἐκ 20 

τῆς γῆ- ποιεῖ γίνεσϑαι. καὶ ὅρα, ὅπως: τοῦτο συμφωνεῖ τοῖς γινομένοις. 

vay γὰρ ἢ γῆ χαὶ ὁρᾷ εἰς τὰ ἄλλα χαὶ πάσχγ bn αὐτῶν, ἀλλὰ χρόνῳ 
bit Lipp fo | i Cet οἵ ry 

ica c ΄ - a ΄ 5» ΣΝ 354) 

χαὶ μόγις: οὐ γὰρ οὕτως ὑπὸ πυρὸς ἢ YH πάσχει, ὡς ἀὴρ χαὶ ὕδωρ, ἀλλ 

1 ἄφϑαρτον E: corr. E? φϑείρεται A: seq. ras. 9 litt. E: διαφϑείρεται DF 

2 ἐδήλωσεν Ee: v eras. E ov] e corr. B γίγνεσϑαι DE ὃ ἄλλο τῇ ἀλλ᾽ ὅτι 

AE: corr. B? 5 λέγουσιν Ac 7 i—pr. ἐπίπεδα (8) om. Ὁ 8 διαλύεται EE 

12 μηδὲ] ἔκ τινος χαὶ τὸ μὴ c et corr. ex Ex τινος μὴ F διαλυόμενον) corr. ex δεα- 

λυόμενον F 16 τῷ] τὸ ς 17 χαὶ ὁ] ὁ ὁ Πλάτων] Tim. 40 ¢ προῦ- 

είἰρηχε DE*K*: προείρηχε AF: προσείρηχεν E: om. b 18 εἶναι μὲν Fe 20 τὸ (alt.)] 

add. 1 21 εἶναι] Evexa A 22 xaos — διαιρουμένη (29}} mg. ἘΦ 

ἀφανίζον)] διορίζον E* δὲ] δὲ zat D αὐτὴ Db: αὕτη AE τῶν om. E? 

23 διαιρεϑεῖσα E* 25 πως om. A 26 διαιρεῖ A: διαιρεῖται DEb 28 μή- 

mote] pate A 29 ἡ (alt.)) ἢ A 91 γίγνεσθαι DE 2 πάσχει DE χρόνοι E: 

corr. E* 33 ws) supraser. 5 
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ε 

οὐδὲ ὑπὸ ὕδατος ἣ ἀέρος, ὡς τὰ ἄλλα. GAN οὐδὲ χατὰ τόπον οὕτως εὐ- 2800 
ὦ \ 

χόλως εἴχει τοῖς χινοῦσιν, ὡς τὰ ἄλλα" ἐδει γὰρ τῷ ὄντι BE. τὸ τύπον 90 
~ ~ ΄ ? τοῦ παντὸς οὐσιωϑεῖσαν μήτε χατ᾽ οὐσίαν εὐχίνητον εἶναι uyte nat ἐνέρ- 

yetav. τοῦ δὲ πρεσβυτάτην εἶναι τὴν γῆν τῶν ἐντὸς οὐρανοῦ ὁ μὲν [Πλάτων 
τ \ Sw, ΄ ἔν ped 5 A 5» ~ 5 

ες τὴν αἰτίαν, 6 ὃὲ Τίμαιος αὐτὸς ἐν τῷ συγγράμματι, ὅπερ 6 [Πλά- 30 σι ° (9D x o - ra | 
P oO v ~ ce > 

τῶν παρέξεσεν, οὕτως ἔγραψε περὶ τῆς 1ῆς΄ ᾿ πρεσβίστα δέ ἐντι τῶν ἐντὸς is 
pave σωμάτων. οὐδέ ποχα ὕδωρ ἐγεννάϑη δίχα γᾶς, οὐὸδ way tor ἀὴρ 

χωρὶς ὑγρῶ, πῦρ τε ἤρεμον ὑγρῶ χαὶ ὕλας, as ἐξάπτοι, οὐχ ἂν διαμένοι" 

ὥστε ῥίζα πάντων καὶ βάσις τῶν ἄλλων ἅ γᾶ. ἐν GE τοῖς χόλποις τῆς 80 

10 {7s ἀὴρ ἥδρασται χαὶ πῦρ, οὐ τὰ χαϑαρὰ ἀλλὰ τὰ λιμνάζοντα. χαὶ τά 

ve dupa τῆς γῆς ἐν τῷ Φαίδωνι ὃ Πλάτων ἐξυμνεῖ ὡς μέχρι τοῦ αἰϑέρος 

ἀνατεινόμενα πολλῷ τῷ μυϑιχῷ, οἶμαι, χαὶ αἰνιγματώδει χρώμενος" χαὶ 

γὰρ μῦϑον χαλεῖ τὸν περὶ αὐτῆς λύγον. 40 

“Ὁ δὲ ᾿Αλέξανδρος χαὶ ἰδίαν ἔνστασιν ἐπήγαγε τοῖς εἰς ἐπίπεδα λέγουσι 

15 διαλύεσϑαι τὴν γῆν αὶ uy μεταβάλλειν εἰς ἄλλη σῶμα. εἰ γὰρ σῶμα 

οὖσα. φησίν, ἢ γῇ χαὶ τόπον χατέχουσα διαλύεται εἰς ἐπίπεδα τρίγωνα χαὶ 

uy μεταβάλλει εἰς ἄλλο τι σῶμα, ἔσται χενὸς ὁ τόπος, ὃν ἣ διαλελυμένη 45 

(ἢ κατεῖχεν, ὥστε, εἰ μὴ ἔστι χενὸν χατ᾽ αὐτούς, οὐδὲ ὅλως ἂν ἢ γῇ εἰς 

τὰ στοιχεῖα διαλύοιτο. δύναται | ὃὲ τοῦ αὕτη ἣ ἀπορία εἶναι" χαὶ γὰρ 2818 

20 τῶν ἄλλων στοιχείων διαλυομένων τὸ τρίγωνα οὐχ ἀμέσως εἰς ἄλλο σῶμα 

συμπήγνυσϑαί φασιν, ἀλλὰ μένειν τινὰ χρόνον REN υένα. χαὶ εἰ μὲν 

υαϑηματιχὰ τὰ τρίγωνα ἔλεγον, τς λόγον ἣἥ ἔνστασις, él δὲ φυσιχὰ αὐτὰ 5 

λέγουσι χαὶ βάϑος ἔχοντα, δῆλον, ὅτι χαὶ αὐτὰ τόπον χατέχει διαλυϑέντον 
lA Ω ΄ > ΄ fe > ΄ 

χαὶ τὸν ἴσον ἅμα πάντα ἐχείνῳ, ὃν συγχείμενα κατεῖχε. ταύτην ὃξ τὴν 

95 ἔνστασιν ὃ ᾿Αριστοτέλης τετάρτην ἐπήγαγεν. 

1 7 om. A 3. 4 ἐνέργειαν εἶναι DE: corr. ἘΠ’ 5 εἶπε] seq. ras. 1 litt. 1 

6 οὗτος A ἔγραψεν Ke: v eras. E πρεσβίστα] xth. Tim. Locr. 97 6 

πρεσβίστα] mpéoBS τὰ A: πρεσβύστα in ras. E? ὃ Ο: ἽΠ 15. Β)- 7 wpave | 

mut. in οὐρανῷ E?: ὠρανοῦ A ποτε A ἐγεννήϑη A 5. A pov τοι 

E: μάντης A: μέντοι D et e corr. F: μὰν ὁ Sr we ἤρεμον ADEF: ἔρημον 

Ke ὕλας, dc] ὅλως dv A οὐχ ἂν ADE: οὐδὲν F: οὔ xa ec 9. 10 τῆς 
γῆς om. A 10 ἥδρασται] ὕδωρ to A 11 tp om. A Φαίδωνι 109 e 

ἐξυμνοῖ A 12 οἷμιαι] corr. ex εἶναι E? αἰνιγματώδη E: corr. E? 13 yap 

A: yap xat DE μῦϑος E: corr. H? χαλεῖ] Phaed. 110 Ὁ 14 λέγουσιν ¢ 

15 et] seq. ras. 1 litt. E 17 μεταβάλλῃ AE 18. 7ὺὴ Cor.) ἤ gig c= conn. ΕΣ 

ἔστι] ἔσται A 19 χοινὴ E*b: χαὶ μὴ F: χοινῶς A: χενὴ DE 20 διαλυωμένων 

E: corr. K? 21 φησιν E μένει A 22 ta A: om. DKe 

εἶχε ADEF: elyev ἂν Ke 23 βάρος Eb 24 ἐχεῖνα A ὃν] ὃν AE 

συγχείμενον Εἰ, sed corr. χατεῖχε] 6 corr. E: χατεῖχεν ς 25 ὁ ἀριστοτέλης τε- 

τάρτην ἐπήγαγεν AEb: ὁ ἀριστοτέλης ἐπήγαγεν τετάρτην D: τετάρτην ἐπήγαγεν ὁ ἀρι- 

στοτέλης Fe 
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ἌΣ Ὁ 2 ~ 
ἵ p- 306220 ᾿Αλλὰ μὴν οὐδὲ ἐν to 

ανίσων τῷ πλήϑει συνεστάναι τριγώνων. 

ς διαλυομένοις ἕως τοῦ διὰ τὸ ἐξ B87 

~ ~ 
-~ 

\ at \ ¢ QO/ ~ 2F 2 \ / 

Πρὸς τὰ περὶ τῆς τῆς ῥηϑέντα τοῖς ἐξ ἐπιπέδων λέγουσι τὰ σώματα 
, ~ \ ‘ ~ v » , , ‘ ‘ 

ὑπαντήσας νῦν πρὸς τὰ περὶ τῶν ἄλλων τριῶν στοιχείων ἐνίσταται ἐπὶ μὲν 

᾿ς τὸ uy μεταβάλλειν εἰς τὰ ἄλλα χαὶ ex τῶν ἄλλων αἰτιασάμενος, 1 or εἰ τ 
> 

ma 
pT AN \ ~ ~ “» > vy ἃ » > ΄ \ 5 

ἐπὶ ὃξ τῶν τριῶν υξταβάλλειν εἰς ἄλληλα Aeyoie νων ATOTOY ἐπαγξι TO ἐξ 
5 ’΄ ~ ἂν ~ ~ Ἁ 

ἀνίσων τῷ ἀριϑμῷ τριγώνων συγχειμένων αὐτῶν τῶν τε ἰσοτ πλεύρων χαὶ 
Ξ 

lad ὧν τὰ ἰσόπλευρα σύγχειται συμβαίνειν ἐν τῷ γίνεσ ὕδατος ἀέρα 
\ rs ~ vA ’ὔ on »} 

ρῆς ὕδωρ παραιωρεῖσθϑαί τινα τρίγωνα. εἰ γὰρ τὸ usy ὕδωρ ἐξ 90 
‘ i ‘ ‘ 

pe = / > ΄ 2 ΄ ΄ >i 5. 2F > , 2 Ἂ ΡΝ -" 

10 Etxoor τριγώνων ἰσοπλεύρων EOTLY, O OE GP So OATW, SAV ςξ LOATOS OLla- 

\ 

0)» λυϑέντος ἀὴρ γίνηται. 
cy i“ ’ὔ δὶ wv [4 > 5 Qs 

ς ὑδατίου σώματος εἰς εἴχοσι τρίγωνα διαλυϑέντος 
/ f ~ Ὁ | Vv 

ἐσσαρὰα τρίγωνα παραιωρεῖται, ὡς AY εἴποι τις, 

ν 

a7 / af, \ \ 

GLO γινεται AEOOS, XAL TA τ 

on 
΄ » Ὗ» 77 χν"» , ~ 7,7 » { / , » 

μάτην" AAV ἐς ἀέρος ὕδωρ γίνηται, τριῶν ἀέρος διαλυϑέντων σωμάτων εἰς 3ὅ 
ςς ΄ ‘ ΄ ’ὔ σαρα πάλιν πλεονάζει. “οὐ γὰρ 67, φησὶν ὁ ᾿Αλέ- Q ς a Aa 2 “ἃ < a Osx Q ἑνὸς ὕδατος 

a oO .,- >) \ ~ ¢ \ 4 , 

15 ξανὸρος, ἅμα ἐξ ἀέρος ὕδωρ τε χαὶ πῦρ ἔσται, ὡς τὰ τέσσαρα τρίγωνα 
~ ~ td >} ~ Ls a / 5 Α 5 Ἁ ‘ > wn 38 

πὺρ TOLELY, ὡς EV τῷ Τιμαίῳ ASYETAL υ, εταβάλλει μεν {Zp Els DOWD LT 0 

, , ΄ \ -“ > 

ψυχρούμενός τε χαὶ πυχνούμενος, οὐ δύναται δὲ αὕτη 7 αἰτία εἶναι καὶ 30 

πυρὸς γεννητιχή. ἔστι δὲ πῶς οὐκ ἄτοπον τὸ λέγειν ἐξ avayxys, ὅταν ἐξ 
"7 σον ΄ ΄ \ ~ Ἂν ΧΟ 7) ~ x e) Oe 

ἀέρος ὕδωρ γίνηται, ὀφείλειν πάντως χαὶ πῦρ γενέσϑαι;᾿ ταῦτα μὲν ὁ Adé- 
᾿᾿ Ἷ ὯΝ ἐν ΄ on Ἀ \ ~ ea 5 ΄ 

20 ξανὸρος. ὃ δὲ []λάτων, εἴ τι συνίημι, ὕδωρ μὲν χαὶ πῦρ ἅμα οὐ λέγει 
35 , a { 2 me ~ , a >) > 5 ς \ a , eA ὡς Ὁ 5 { otf ἘΞ δ a7 [4 = { 

γίνεσϑαι ἐχ τοῦ ἀέρος, ἀλλ᾽ ἐξ. ἑνὸς μέρους ἀέρος διαλυϑέντος δύο γίνεσϑαι 
\ \ ~ a7 ὯΝ aden Poe \ 

ν μὲν πυρὸς σῶμα, ODO GE GEp Ἴδε τοῦ πυρὸς 

χαὶ ἐξαεροῦντος τὸ ὕδωρ χαὶ εἰς πὺρ μεταβάλλοντος. αὐτὸ μέντοι τοῦτο 

τὸ μένειν τινὰ χρόνω τινὰ τῶν τριγώνων ἀπαιωρούμενα σαφῶς δίδωσιν 
cc / 5 ~ Ξ 

25 ἐπὶ τῆς γῆς λέγων, ὅτι διαλυϑεῖσα φέρεται, “᾿μέχρι περ αὐτῆς πὴ ξυντυ- 40 
΄ > ld σ \ 

χόντα τὰ μέρη αὐτὰ αὑτοῖς γῇ γένοιτο. xal τί τοῦτο ἄτοπον, ὅτε χαὶ 
~ ~ 5 ~ / ,\ ΄ ’ 

τὰ ὕφ᾽ ἡμῶν λεγόμενα στοιχεῖα διαλυϑέντος τοῦ συνϑέτου πολλαχις μένε! 

χαῦ αὐτά, ἕως ἂν πάλιν συναρμοσϑῇ. 

1 οὐδ᾽ DEc τοῦ — πλήϑει (2) om. Ὁ διὰ] On? comp. A 3 πρὸς --- ῥηϑέντα 

om. ὁ 8 γίγνεσθαι DE 9 παραιωρεῖσθαί) -at- in ras. E*: παραιωρᾶσϑαι A 

11 ἀὴρ γίνηται --- διαλυϑέντος Ab: mg. ἘΠῚ“: om. DEF γίγνοιτο Ἐ3 ὑδατῴδους 

Kc: e corr. EB 12 γίγνεται DE τὰ om. A παραιωρεῖται] -at- e corr. E 

13 χἂν Ab: ef yap C: to γὰρ DE: ἂν δὲ E?F γίνηται) comp. D: mut. in γίνεται E* 

16 μεταβάλλειν E: corr. Εἰ 17 ψυχόμενος 1): ψυχούμενος F 18 οὐχ ἄτοπον] 

οὐ χατὰ τόπον A 18. 19 ὕδωρ ἐξ ἀέρος Ac 19. 20 ὁ ἀλέξανδρος om. A 

20 Πλάτων] Tim. 56 d sq. 21 ylyvestar (pr.) DE γίγνεσϑαι (alt.) DE 

23 τὸ om. A εἰς} e corr. E 24 δίδωσιν A: δίδωσιν ὁ ᾿|λάτων DEbe 

25 λέγων] Tim. 56 ἃ διαλυϑῆσα E: corr. ἘΞ φέρεται DE: φαίνεται Ab 

25. 20 πῇ ξυντυχόντα DE®: πῆξιν τυχόντα AEb 26 post μέρη δι du. πάλιν ξυναρμοσ- 

ϑέντα ἘΠ αὐτὰ] αὐ A αὐτοῖς ADE γένοιτο γῇ F γίνοιτο Ac 

28 ἕως Ab: ὡς DEF 
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10 

τ σι 

ἃ ἐπειδὴ πῦρ τὸ ἀναλύον ἐστί, δύο φησὶν ἀέρος γίνεσϑαι μέρη χαὶ ἕν πυρός, 
“Ὁ δὲ φιλόσοφος Πρόχλος ἐπὶ μὲν τῆς τοῦ ὕδατος εἰς ἀέρα ἀναλύσεως, 3878 

46 

ὅταν δὲ τοὐναντίον ἐξ ἀέρος ὕδωρ γίνηται, τριῶν ἀέρος μερῶν ἀἄναλυ- 287> 
Qs \ 4 ΄ὔ c \ ~ Sow Sys aie ϑέντων τὰ περιλειφϑέντα τέσσαρα τρίγωνα ὑπὸ τῆς αὐτῆς αἰτίας τῆς πιλη- 

τιχῆς μετὰ δύο μερῶν ἀέρος συγχριϑέντα χαὶ αὐτὰ ἕν μέρος ὕδατος ποιεῖ. 

> 

θαυμαστὸν δέ, φησίν. οὐδὲν χαὶ dudpowta twa φέρεσϑαι: ἐν γὰρ πάσαις 

ἰναί τι ἀνείδεον μέχρι τινὸς συγχωρητέον, χρατηϑὲν ὃ Vx 

ειοξι m- υεταβολαῖς ε 
~ ~ ΄ \ ε΄ ~ Diy c 5 

τινὶ χωρεῖν εἰς τὴν τοῦ χρατήσαντος φύσιν: χαὶ γὰρ xal ἡμεῖς ἂν δωολο- 
ξε ἘΣ 

γήσαιμεν ἐν τῇ τῶν χα ἡμᾶς στοιχείων μεταβολῇ μένειν τινὰ μέρη πολ- 

λάχις ἡμιγενῇ. i i 

- yy C , ~ ~ ~ 

η. 806223 “Ett δὲ ἀνάγχη tote ταῦτα λέγουσιν ἕως τοῦ οὐχ 2x I | ἷ 
Vv 

σώματος ἔσται γεγονός 

Tétaptov ἄτοπον ἐπάγει τὸ σώματος ποιεῖν γένεσιν τοῦ ἁπλῶς σώ- 
ματος ἀλλ᾽ οὐχὶ τοῦ τινος. εἰ G8 σῶμα ἐπὶ σῶμα γίνοιτο, ἔδειξε πρότε- 

/ 

‘ 

ρον, ὅτι ἀνάγχη χενὸν ἀφωρισμένον ct \ 

Vat, τε οὐδὲ οὗτοι βούλονται: τὸ 

γὰρ σῶμα, εἰ γίνοιτο, ἐξ ἀσωμάτου γίνεται: δεῖ ἄρα χώραν εἶναι χενὴν 

τὴν δεξομένην τὸ γινόμενον σῶμα. εἰ οὖν ἐξ Fein λέγουσι γίνεσϑα! 

σῶμα, οὐχ ἐκ σώματος ἔσται τὸ γεγονός" τὸ γὰρ ἐπίπεδον μῆχος χαὶ 
πλάτος μόνον ἔχει. ἈΠῈ τοῦτο λέγει 6 [Πρόχλος, ὅτι τὰ φυσιχὰ ἐπίπεδα 

οὐχ ἔστιν ἀβαϑῇ" εἰ γὰρ τὸ σῶμα τὴν GER a τὴν εἰς ἑαυτὸ ἐμπίπτου- 

σαν διίστησι, πολλῷ μᾶλλον τὰ περιέχοντα αὐτὸ ἐπίπεδα" εἰ δὲ ἔχει βάϑος, 
: : 

οὐχέτι ἐξ ἀσωμάτου ἢ τοῦ σώματος γένεσις, GAN ἐξ ἁπλουστέρου σώματος 
τὸ συνϑετώτερον. 

Ὁ 

p- 806226 [ΙΙρὸς δὲ τούτοις ἀνάγχη μὴ πᾶν σῶμα ἕως τοῦ οὐχ 
ἅπαν σῶμα διαιρετόν. 

--- ---- On c ad o- TOV eae μα τοῦτο χαὶ ἤδη πως προειρημένον. τοῦτο δὲ 
’ ~ \ f 

χείρημα χοινῶς πρὸς τοὺς σχηματίζοντας τὰ πρῶτα σώματα λέγεται Me εἴ oS 
εἴτε ἐξ ἐπιπέδων εἴτε ὡς Δημόχριτος: ἀπάγει δὲ εἰς ϑάτερον τοῖν δυοῖν 

2 

5 

corr. 

υγχριϑεῖσα A ποιεῖν c 6 ἀμόρφωτά A: ἀἄμορφά DE 

στίν ¢ γίγνεσϑαι E 4 περιληφϑέντα E: corr. E? ὑπὸ] ἀπὸ A 

7 ἤδει Τὸ, 

il 

15 

20 

20 

30 

sed 

8. 9 ἂν ὁμολογήσαιμεν b: ἀνομολογήσαιμεν A: ἀναλογήσαιμεν DE: ἀναλογίσαιμεν 

F: ὁμολογήσαιμεν ἂν E?K? 9. μεταβολῇ Ab: εἰς ἄλληλα μεταβολῇ DEc ll 8c 

tots — σώματος (12)] ἕως Ὁ 13 σώματος] σώματα C: οὐκ ἐχ σώματος c 

13. 14 σώματος om. C 14 ἐπὶ σῶμα DEb: εἴη σῶμα A: ἐξ οὐ σώματος ο γίνοιτο Α: 

γένοιτο DE 15 οὗτοι] αὐτοὶ A 10 ἀσωμάτου] DEb: ἀσωμάτων Ac εἶναι 

om: DE: corr. EK? χενὸν DE 18 γεγονώς E, sed corr. 19 Πρόχλος] p 

corr. ex A E 20 ἀμαῦϑῃ ἘΦ: corr. EK? 20. 21 ἐμπίπτουσα E: corr. E? 

21 αὐτῷ A 22 οὐχέτι] οὐχ ἔστι ὁ ἀλλ᾿] supraser. KE? 24 ἀνάγχη --- τοῦ] ἕως 

ἢ Ὁ σῶμ ς 25 ἅπαν] ἁπλῶς DE 28 δὲ] supraser. E? 
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ἀτόπων’ οἱ γὰρ σχήματι διορίζοντες τὰς οὐσίας τῶν στοιχείων, οἷον πυρα- 287b 
υἱδι τὸ πῦρ χαὶ ὀχταξὸρῳ τὸν ἀέρα χαὶ τὰ ἄλλα, ὡς εἴρηται, 7] ἀδιαίρετα 3 
; a i | i ‘ 

λέγοντες αὐτὰ avayxaCovta un πᾶν σῶμα διαιρετὸν λέγειν χαὶ udyeodur 
\ 

ταῖς μαϑηματιχαῖς ἐπιστήμαις τὰ ἐναντιώτατα αὐταῖς λέγοντες. ἐχεῖναι 

5. μὲν γὰρ χαὶ τὸ νοητὸν σῶμα τὸ ὑποχείμενον αὐταῖς --- νοητὸν γὰρ ἐξ 

ἀφαιρέσεως αἰσϑητοῦ γινόμενον --- διαιρετὸν λαμβάνουσιν, οὗτοι ὃξ οὐδὲ 40 

τὸ αἰσϑητόν. χαὶ τοῦτο μὲν ἀχολουϑεῖ τὸ ἄτοπον αὐτοῖς, ἐὰν ἀδιαίρετα 

τὰ σχήματα λέγωσι, τὸ μάχεσϑαι ταῖς ἀχριβεστάταις ἐπιστήμαις" 

εἰ ὃὲ διὰ τὸ τοῦτο φυγεῖν διαιρεῖσϑαι λέγουσιν αὐτά, τῆς πυραμίδος ἣ 

10 τῆς σφαίρας — ἐπειδὴ σφαῖραν τὸ πῦρ οἱ περὶ Δημόχριτον ἔλεγον -- 45 
> ΄ ΄ ly , > ~ | \ ῷου. ΕΞ τῆς: πως, τουτέστι KATH τινὰ τρόπον ποτοῦ τῆς | μὲν 288a 

πυραμίδος πὰρ ἀλλήλας τῇ τι ἐπιπέδῳ, τῆς ὃὲ σφαίρας ὥστε πανταχόϑεν 

ἴσον π- τὸ υὲν πρὸς τῷ χέντρῳ μένει σφαῖρα χαὶ τὸ πρὸς τῇ 

Q Ov (ene χορυφῇ πυραμίς, λειπόμενα οὔτε τὸ τῆς σφαίρας σφαῖρα ἐστιν οὔτε 
4 

15 τὸ τῆς πυραμίδος πυραμίς. GAN, εἰ τοῦτα; δύο ἄτοπα ἀχολου piace χαὶ ὃ 

o- (OQ γὰρ τὸ τοῦ πυρὸς μέρος οὐχ ἔσται ae: OUTS γὰρ πυραμὶς τὸ ἕτερον οὔτε 

σφαῖρα. τοῦτο δὲ ν᾽ παρὰ γὰρ τὰ φαινόμενα" τὸ Yap τοῦ πυρὸς 
ῃ ‘ ‘ ἱ i ‘ 

ξ ~ ~ ‘ ΄ ~ ~ Ἃ ~ nu“ 

μέρος ὁρᾶται TOP. χαὶ Ett μέντοι, εἰ πᾶν σῶμα ἣ στοιχεῖον ἢ Sx στοι- 
‘ ϊ i Θ i 

, ~ Vv , ~ Vv. 

χείων ἐστί, τὸ GE τῆς πυραμίδος μέρος οὐχ ἔστιν ἐκ στοιχείων σῶμα ὄν, 10 
~ v > 3 ~ v 

20 στοιχεῖον apa ἐστὶ χαὶ τῆς πυραμίδος ἁπλούστερον υέρος γε αὐτῆς ὄν. 

ὥστε χαὶ στοιχειωδέστερον τοῦ πρώτου στοιχείου χαὶ πρότερον ἐχείνου. ἡ 

Q- οὖν ταῦτα ἀνάγχη ὑπομένειν ἄτοπα τὸν σχηματίζοντα λόγον τὰ πρῶτα 
΄, , ¥ Ω Ἕ \ 5 ~ ~ \ Β 

σώματα Ἢ: περ ξιρηται TOOT μὴν. το μη πον GWU διαιρετὸν ποιξῖν. 15 

os πως διαιρεθείσης" δύναται γὰρ χαὶ 
πα a ἈΝ > YAY ΡΣ sr a \ ~ ~ Q~ at 

25 εἰς πυραμίδας διαιρεϑῆναι, ἐὰν ἐπιπέδῳ διὰ τῆς Eas τυηθϑῇ δῆλον 
7 σ on ¢ , ΓΌΟΝ 

δέ, ὅτι αὗται αἱ τομαὶ οὐ φυλάττουσιν ἰσόπλευρα τὰ τῶν πυραμίδων 
τρίγωνα. 20 

Πρὸς 
ποιοῦντι χαὶ wy μένοντι ἐπὶ τῶν [ἰλατωνιχῶν ὑποϑέσεων, τὴν πυραμίδα 

ἈΞ ΄ /, ¢ ~ , ~ ΓΝ Ἁ ~ 

δὲ ὁ [Ipoxdos ὑπαντῶν μέμφεται τῷ πυραμίδα τὸ πῦρ 

“4 . ~ ‘ ~ v 

30 σπέρμα πυρὸς λέγοντος τοῦ [Πλάτωνος GAN οὐχὶ πῦρ' τὸ γὰρ πῦρ ἀϑροισμα 

πυραμίδων διὰ σμιχρότητα ἀοράτων χατὰ μίαν, οὐδὲ ἕως ἂν εἰς πῦρ % 

διαιρῆται τὸ πῦρ. εἰς πυραμίδας διαιρεῖται, ἢ δὲ ula πυραυὶς οὐχέτι 

1 ἀτόπων AEF: mut. in ἀτόποιν K: ἀτόποιν De 4 αὐτῇ A ὃ γὰρ ADEF: γάρ 

ἐστιν Ο: γὰρ τὸ Ee 6 αἰσϑητοῦ CDEF: τοῦ αἰσϑητοῦ Ac οὐδὲ om. A 

7 αὐταῖς A 8 λέγωσιν ὁ 70] corr. ex tw E* 9 δὲ διὰ] δὲ ἰδιὰ A 

9. 10 τῆς πυραμίδος ἣ τῆς σφαίρας] mut. in τὴν πυραμίδα ἣ τὴν σφαῖραν K? 11 τουτ- 

ἐστιν ὁ μὲν] μὴν comp. A 12 τῆς δὲ DE*K*b: τῆς A et post ras. E: δὲ 
τῆς F 15 τῷ] τὸ Καὶ μένει] corr. ex μέλλει E? 14 οὔτε (pr.)—éotw om. Ὁ 

16 ἔστι DE 18 ὁρᾶται πῦρ DEb: πῦρ ὁρᾶται Ac 19 ἐστί om. C: ἐστίν Ec: ν 

eras. E 20 ἐστὶν Ec: v eras. E ye] te A αὐτοῦ ¢ 21 στοχείου Καὶ 

πρότερον Ὁ: πρῶτον ACDE 7) ἘΠ: εἰ ADEb 23 σώματα] σχήματα A 

24 εἶπεν E: corr. E? 26 αἱ] ὁ Ὁ τὰ ἘΞ: om. ADEF 28 πυραμίδας c 

30 σπέρματα A τὸ yap πῦρ om. A 31 οὐδὲ ὁ: οὔτε ADE 2 διαιρεῖται 

EF TO — διαιρεῖται om. A πυραμίδας ΕΞ Kb: πῦρ DEF 
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15 

30 

~ > \ ~ ΄ +7 ν᾿ Q A ΄ PHY x oa 

πῦρ. ἀλλὰ στοιχεῖον πυρός,. ἀόρατος οὖσα διὰ σμιχρότητα. ἐὰν οὖν αὕτη 288a 
~ ~ vv ~ Vv 

διαιρεθῇ, τὸ μέρος αὐτῆς οὔτε στοιχεῖον οὔτε ἐχ στοιχείων, εἴπερ μὴ 
> ΄ ἊΝ > \ b] oe ΩΝ ( ΄ \ ΄ { 5 > ΄ 

εἰς πυραμίδας 7 εἰς τὰ ἐπίπεδα διαιρεϑείη. χαὶ τί ϑαυμαστὸν εἶναί 
Vv ~ ~ τ ᾿ ~ ~ 

Tt ἄταχτον ἐν τοῖς τῇδε σώμασι: χαὶ γὰρ χαὶ ἐν τῇ χαῦ' ἡμᾶς τῶν στοι- 80 
σ΄ Se τς = Q λῇ Oe δ᾿ ς I] ΄ ) = seh ΄ PA oN oe. \ 

OO Nesey Sat) Leas, nse ake Tecay αἵτινες χαὶ 

τὰ λοιυώδη χαταστήματα ποιοῦσιν ὅλῳ τῷ γένει εἰς τὸ παρὰ φύσιν ἐχτρέ- 
> ~ ce 5 

πουσαι τὰ στοιχεῖα. τί δὲ χαὶ ἀδύνατον, φησί, τὸ τμῆμα τοῦτο πιε- 
wl Ἃ c ~ ΄ ἊΝ ΄ - ΄ 

Cousvoy χαὶ ὑπὸ τῶν περιεχόντων εἰδοποιούμενον ψμορφοῦσϑαι παλιν εἰς 2% 

πυραμίδα 7 ἄλλο τι τῶν στοιχείων ἐξομοιούμενον τοῖς περιέχουσιν αὐτὸ 

χαὶ ὕλίβουσιν :᾿᾿ GAN, εἰ τοῦτο, τίς χρεία τῆς εἰς τὰ ἐπίπεδα διαλύσεως, 

χαὶ μὴ τὸ ΤΠ σῶμα ὑπὸ τοῦ περιέχοντος υεταβαλλεται: Duce τε 
οὖν ἢ μία πυραμίς, ὅταν βιασϑῇ, ϑᾶττον εἰς τὰ ἐπίπεδα διαλύεται. εἴπερ 40 

συνεστῶσα τέμνεται, εἰ δὲ χαὶ διαιρεϑείη 7 αὐτὴ 7 ἐπίπεδον, ἐπειδὴ xat 

ταῦτα φϑαρτὰ τῷ διαιρετὰ εἶναί ἐστιν, ὕλη πάλιν ἄλλου γίνεται ἢ μετ᾽ 
5 a a” > Ve ΄ ~ x , ~ 

ἀλλήλων 7 vst ἄλλων συμφυομένων τῶν διαιρεϑέντων υξρῶν. 

Ξ Ω͂ > ‘ ~ ΄ , =~ ΄ , ) 

p. 30603 λως δὲ τὸ πειρᾶσϑαι τὰ ἁπλᾶ σώματα σχη)ματί- 2SSb 
» σ ~ > \ \ 7 \ ~ 

ξεῖν EWS TOD OLA TO πλείω τὰ OTOLY ELA TOUSUVS 

γ΄ / ΄ ~ / 

Kai τὸ ἔχτον ἐπιχείρημα πρὸς τὰ εἰρημένα σχήματα τῶν στοιχείων 
oO Ὁ oO , > ΄ 

ἴσταται δειχνύων, Ott, εἴπερ τοῖς εἰρημένοις σχήμασιν ἐσχημάτισται τὰ ὅ 

στοιχεῖα, ἀνάγχη χενὸν εἶναι, ὅπερ οὐδὲ οἱ τὰ ἐπίπεδα λέγοντες βούλονται. 
\ ἡ τὶ - ΄ > ‘ τ > 

δείχνυσι δὲ αὐτὸ ἐχ THD τινα σχήματα ὀλίγα ual ἐν τοῖς ἐπιπέδοις χαὶ ἐν — 

~ ~ ed a ~ , ε 

τοῖς στερεοῖς συμπληροῦν δύνασθαι τὸν περὶ ἕν σημεῖον τόπον, ὡς μηδὲν 

i. χαταλείπειν διάχενον, ἐν μὲν τοῖς ἐπιπέδοις τρίγωνα χαὶ τετράγωνα χαὶ 10 
5 , 5 ΄ Op ΄ 

ξάγωνα τὰ ἰσόπλευρά te χαὶ ἰσογώνια, τρίγωνα μὲν ἔξ, τετράγωνα δὲ 
δ Ἂν 5 >t ~ ~ as fd ~ 

apa, ξξάγωνα δὲ τρία, ἐν G& τοῖς στερεοῖς δύο μόνα συμπληροῖ τὸν Ὡς wy a 

oF ἕν σημεῖον τόπον ἥ τε πυραυὶς χαὶ ὁ χύβος, ὧν τὸ μὲν τοῦ πυρὸς 
ι 

τὸ δὲ τῆς γῆς στοιχεῖον, χαὶ πυραμίδες μὲν δώδεχα Sot) Προ οι: χύβοι 15 

δὲ ὀχτώ. εἰ οὖν τὰ ἄλλα στοιχεῖα τό τ ὑχτάξοδρον χαὶ τὸ Se ρον iS [- 

ἘΣ 
ι μὴ συμπληροῖ τὸν τόπον, ἀνάγχη χενὸν εἶναι μεταξὺ χαὶ ἐν τῷ ἀέρι χαὶ 

ἐν τῷ ὕδατι, μόνα δὲ τὸ πῦρ χαὶ τὴν γὴν μὴ ἔχειν μεταξὺ χενὸν τῶν 

ἀναισϑ των ἐχείνων διὰ σμιχρότητα πυραμίδων χαὶ χύβων, ἐξ ὧν συντι- 

θεμένων τὰ αἰσϑητὰ γίνεται πὺρ χαὶ γῆ, συμπληροῦν δυναμένων τὸν τό- 20 
+> x, 4) \ 55 FS QZ 5 i \ 

Tov. ἀλλ οὐδὲ ἀλλήλοις παρατιϑέμενα συμπληρώσει toy τόπον, οἷον χύβῳ 

Ι αὕτη] αὐτὴ A 4 σώμασιν ὁ γὰρ χαὶ A: γὰρ DE 5 γίγνονταί DE 

6 τὸ DEb: τὰ Ac Ὁ πυραμίδα DEb: πυραμίδας Ac 10 χρεία] ἡ χρεία c 

11 ph] od ¢ 12 διαλύσεται ὁ 13 ἢ (pr.)) mut. in ἢ) E?: 7 A 14 ὕλη] ἡ ὕλη 

Ac γίγνεται DE 14. 15 ἢ μετ΄ ἀλλήλων om. ὁ 15 pet A: μετὰ DE 

συμφυωμένων EK 16 ta— τοῦ (17)] ἕως Ὁ 19 “ἐνίσταται C δειχνύων AE: 

δείχνυσιν C: δειχνύον De 21 δὲ] δὲ χαὶ DE ἐπιπέδοις --- τοῖς (22) om. ς 

24 te A: om. CE: χαὶ ἰσόπλευρα D δὲ om. Ὁ 25 δύο om. A 

27 συμπληροῦσιν c 30 τὴν γῆν zat τὸ πῦρ E 30 τὸν om. A 

ἥν. © i ite i 
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εἰχοσάεδρον ἢ ὀχτάξδρον ἣ πυραμίδι. ἐχ τούτων δὲ συγχειμένων ὃ χύσμος" 2358 

χενὸν ἄρα τῷ χόσμῳ ἐναπολειφὃ ήσεται. ὅτι δὲ μόνα τὰ εἰρημένα σγ ή- 
v " ee 1. 4 \ > > , ‘ ~ ‘ 

ματα Sgt oe TE χαὶ ἰσογώνια ἐν τε ἐπιπέδοις χαὶ στερεοῖς τὸν περὶ ἕν 2 

σημεῖον τόπον συμπληροῖ, ὡς μήτε χενόν TL χαταλξίπεσϑαι δυνάμενον ἄλλο fT i 
ε 

5 τι δέξασθαι σχῆμα παρὰ τὸ προὐπάρχον ἐν τῷ τόπῳ μήτε ὑπερέχειν τοῦ 
ΠῚ τόπου τὰ σγήυατα. GAN ἀεὶ τὸ ὑπολειπόμενον διάστημα ΠΩΣ σχήμασι : ἘΠΕ t iy t 

χαταπυχνοῦσϑαι χαὶ αὐαπληρσῦσθαι, δείχνυται δυοῖν τινων προληφϑέντων, 
ἑνὸς μέν, ὅτι. ἐὰν ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου διαγϑῶσιν ὁἡσαιδήποτε εὐϑεῖαι 

ἐφ᾿ ἑχάτερα τοῦ σημείου, al πρὸς τῷ σημείῳ γωνίαι πᾶσα! τέτρασιν ὀρϑαῖς 
10 ἴσαι εἰσί" τοῦτο δὲ δείχνυται éx τοῦ τρισχαιδεχάτου ϑεωρήματος τοῦ πρώ- B 

; tov tov Στοιχείων, οὗ ἣ πρότασις τοιαύτη ἐστίν: ὡς ἂν εὐϑεῖα ἐπ 
δῇ ὦ Ω “Ὁ , ~ v a7 eek “MoO \ λα τω εν ΄ 

εὐϑεῖαν σταϑεῖσα γωνίας ποιῇ, ἥτοι δύο ὀρϑὰς 7 δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ποιήσει" 
a~ , isd ~ 3 { ’ὔ Lin / 3 l4 \ e \ 

DTK 14249) one τῆς Site (US € ξίας ς LAKOWWEVTS AGL ιχ fC χοθῦ- OyAov Yap, ὅτι τῆς ἐπισταϑείσης εὐθείας ἐχβαλλομένης χαὶ αἱ χατὰ χορι 
αὐ δ δ] As : A ἋἋ NY ‘ " { ~ v wv Ἁ σ δ ws φὴν γωνίαι ἣ δύο ὀρϑαὶ 7 δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσαι ἔσονται, χαὶ ὅσαι ἂν ἄλλαι 40 

Ξ ~ > ~ ~ > ~ ~ ~ , 
15 διὰ τοῦ αὐτοῦ σημείου διαχϑῶσιν εὐϑεῖαι, ταῖς τέτρασιν ὀρϑαῖς γωνίαις 

mY - - + \ 
οὐδὲν προστιϑέασι. τοῦτό τε οὖν προληπτέον, χαὶ ὅτι πᾶν πολύγωνον τὰς 

~ v v oO > ~ 

γωνίας τοσαύταις ὀρϑαῖς ἴσας ἔχει, ὅσος ἐστὶν ὃ διπλάσιος dorthuos τοῦ 

Ὡς 
xn n~ 5 , ~ 7, ~ ~ S ws » 

δυάδι ἐλάττονος τοῦ πλήϑους τῶν γωνιῶν, τὸ μὲν τρίγωνον δυσὶν ὀρϑαῖς, 45 
“ ᾿ ~ > , ω ~¢ “ὦ ~ > ~ κε \ > ΄ aA 

ὅτι δυάδι ἐλάττων tod πλήϑους τῶν γωνιῶν αὐτοῦ ἢ μονὰς ἦν, ταύτης δὲ 

20 διπλασίων 7% δυάς, τὸ ὃξ τετράγωνον διὰ τὰ αὐτὼ τέτρασι, τὸ GE πεν- 289. 
πὶ o Ne Ce eee > ‘ Niue »-" ΄ > > 

τάγωνον ἕξ, τὸ ἐξάγωνον ὀχτὼ xat τ ᾿ς. τούτων προληφϑέντων, ἐπειδὴ 
- A τω , , 0 Vv ν 

πᾶς ὃ πρὸς ἑνὶ σημείῳ τόπος, ὅσας ἂν ἔχῃ γωνίας, τέτρασιν ὀρϑαῖς αὐτὰς 
ν Vv ~ o id 

ἴσας ἔχει. τῶν εὐϑυγράωμων ΠΕ των ὅσα μὲν δύναται πρὸς ἑνὶ σημείῳ ὅ 
5 , \ > ΄ “᾿ ΄ 

πλείονα τὰ αὐτὰ συνιστάμενα, οἷον τρίγωνα ἢ τετράγωνα, τὰς πρὸς τῷ 
4 , Vv ~ ~ Ν - ΄ 

σημείῳ γωνίας τέτ πεῖσον ὀρϑαῖς ἴσας ποιεῖν, ταῦτα συμπληροῦσι τὸν τύπον τῷ σι 

4 4 5 (ἢ = Ἁ Vy — = Ld Vv a 2 “ὅς ΚΑΙ . = 

τεσσάρων ὀρϑῶν ὄντα γωνιῶν χαὶ οὔτε πλειόνων οὔτε GU ὡς 
, \ aA Ἁ ~ “4 Vv ~ ΄ A 

προείρηται, τὰ OF μὴ ποιοῦντα τέτρασιν ὀρϑαῖς ἴσας τὰς πρὸς τῷ Evt ση- 10 
if / > X te i , ~ 4 , 

μείῳ γωνίας, εἰ μὲν ἐλάττονας τῶν τεσσάρων ποιεῖ, χενὸν ἀπολείπει τύπον, 
Ni ore ᾿Ξ ¢ = ‘> ΟἿ ’ A , Ψ ‘ Ἦν \ ‘ 

& TASLOVAS, ὑπερβάλλει τὸν TOTOV τὰ σχηματα. STEL οὖν πᾶντος WEY o7 
> 
ι [ΟἹ 

80 τριγώνου at τρεῖς γωνίαι δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσαι εἰσί, tod ὃὲ ἰσογωνίγυ ἑχάστη 

1 7 (alt.) om. ¢ συγχείμενος C: σύγχειται Fe 2 ἐναποληφϑήσεται E 3 στε- 

ρεοῖς DEFb: ἐν στερεοῖς Ac 6 σχήμασιν e 7 πυχνοῦσϑαι Ὁ δυοῖν A: 600 

DE: δυσὶ F προλειφϑέντων ἘΣ: corr. E* 8 ἑνὸς μέν] ἕν A διαχϑῶσιν 

om. A: δειχϑῶσιν F 10 εἰσίν Ee τρεισχαιδεκάτου Ὁ 11 ἐστι τοιαύτη 

Ac 12 εὐϑεῖαν DEF: εὐθείας Ac ποιεῖ E 14 ὀρϑαὶ] corr. ex dptac 102 

av A: om. DE 15 tov] seq. ras. 5 litt. E 16 προστιϑέασιν Ec: v eras. EB 

11 ἴσας) corr. ex ἴσα KE? διπλάσιος] St- 6 corr. A 18 ἔλαττον A, sed corr. 

19 ἐλάττους D post γωνιῶν add. τὸ yap τρίτον D, τὸ μὲν τρίγωνον E: del. E° 20) τέ- 

τρασιν ὁ 21 δὲ ἑξάγωνον Eb 22 ἔχοι E See (25) om. b 

24 ὑφιστάμενα A ἢ τετράγωνα om. A 25 ἴσας ποιεῖν ἔχει ποιεῖν A: ἴσας ΐ i ϊ 

ἔχειν ποιεῖν m. rec. A: zal ποιεῖν DEF: ἔχειν χαὶ ποιεῖν ἫΝ ἴσας ἐς ety χαὶ ποιεῖν K*be ( ms x 
26 τῶν τεσσάρων Fe ὄντων E 27 μὴ om. A 28 ἀπολείπη E 29 ei — 

i 
' 

τόπον om. A τῶν τόπων Ὁ 90 εἰσίν ς τοῦ δὲ ἰσογωνίου AE*b: τὸ δὲ 

ἰσογώνιον DE 
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> ~ 5 fe διμοίρου ὀρϑῆς ἐστιν. ἐὰν πρὸς ἑνὶ σημείῳ ἕξ τρίγωνα ἰσόπλευρα xal ἰσο- 289a 
͵ ~ ¢ \ ~ 4 OF ΄ ) \ > ΄ Σ ~ > / Ἰὐνια συστῇ “al πρὸς Te σημείῳ, ἐξ jyeovean τόπο δ μοίρου ὀρϑτς οὖσαι τέ- 16 

τρᾶσιν ὀρϑαῖς ἴσον ἐπ -Eyouat τόπον: ὁμοίως χἂν τέσσαρα er πρὸς 
1 Ay = ΄ ~ 
Evi σημείῳ συστῇ. τ τετρᾶσιν ὀρϑαῖς ἴσας ποιοῦσι τὰς γωνίας, διότι ὀρϑαί 

5 εἰσιν at τοῦ τετραγώνου. ἐπειδὴ ὃὲ τοῦ ἑξαγώνου ἣ γωνία μιᾶς ἣν ὀρθῆς 50 

χαὶ τρίτου, εἴπερ at SE γωνίαι ὀρϑαῖς ὀχτὼ ἐτύγχανον ἴσαι, ἐὰν τρία ἕξά- 

γωνα πρὸς ἑνὶ σημείῳ συστῇ. αἱ τρεῖς αὐτῶν γωνίαι τέτρασιν ὀρϑαῖς ἴσαι 

ἔσονται χαὶ συμπληρώσουσι τὸν τόπον. 
γα «Δ σ ἢ ΄ c ? lp > id nl 9. \ , \ ~ 

Kat 6 ye [ΙΠοτάμων, ὡς ᾿Αλέξανδρος ἱστορεῖ, διὰ συντόμου τὰς τῶν 

10 εἰρημένων σχημάτων συμπληρώσεις ἐπὶ χαταγραφῆς παραδέδωχεν. 25 

es "Est vO (0 on ig TO (ny \ yo ἐχθε hist [5 ᾿ ἢ Isto γάρ, φησίν, ἰσόπλ Ποὺ 
> A ? >) ΄ ΄ ~ ~ 

δύο πλευραὶ ἐπ᾽ εὐθείας al τὴν αὐτὴν γωνίαν ποιοῦσαι χατὰ τοῦτο, xat) 

ὃ συννεύουσιν ἀλλήλαις, χαὶ χατὰ τὴν ὌΡΟΣ ΠΙ xa) ἣν τέμνουσιν ἀλλή- 

λας αἱ δύο αἱ ἐχβληϑεῖσαι, ὕχϑω τις εὐϑεῖα uh τέμνουσα τὴν τοῦ τριγώνου 30 

15 γωνίαν μηδὲ τὴν χατὰ χορυφὴν ταύτης ἀλλὰ τὰς λοιπὰς δίχα: ἔσονται δὴ 

περὶ τὴν διχοτομίαν τῶν ἐχβληϑεισῶν πλευρῶν γωνίαι 26 ἴσαι ἀλλήλαις. 
, 

ἐπεὶ ἴσαι ἀλλήλαις εἰσί, ΓΝ 

ΤΡ 80 > ΄ - ᾿ ΄ ΄ v 

ἀλλ ἣν % τοῦ τριγώνου δὐμθιροῦ: αἱ ἄρα ἕξ, 
~ v ΄ ~ ca / ἘΞ 

τεττάρων ὀρϑῶν ἔσονται" ἐχπληροῦται ἄρα ὑπὸ τῶν τριγώνων ὃ τόπος. 8ὅ 
> 5 τ ~ Vv - » 

ἐὰν γὰρ ἀπολαβόντες ἀφ᾽ ἑχάστης τῶν ἐχβεβλημένων εὐθειῶν ἴσα ταῖς ἐξ 
, > ~ > ΄ > \ ΄ v 4 

20 ἀρχῆς εὐϑείαις ἐπιζεύξωμεν εἰς to χύχλῳ εὐϑείας, ἔσται συγχείμενα τρί- 

τωνα ἕξ, χαὶ χενὸς τόπος οὐδείς. 
vy ’s ΄ Chel L c > δὴ ἊΣ , 

Kotw πάλιν τετράγωνον, χαὶ ἐχβεβλήσϑωσαν ὁμοίως ἐπὶ τὸ αὐτό, 
Qo) ΗΝ ΄ 53Πνιι 75 a7 \ > ~ ~ 5) Seay / 

χα G συννξυοῦυσιν ἀλλήλαις, 009 πλευραὶ αὐτοῦ τῶν τὴν αὐτὴν γώνιαν 40 

1 ἐξ] seq. ras. 6 litt. E 2 γωνίαι] σημεῖα Ὁ 3 ἐπέχει DE 5 εἰσι ec 

at om. A 6 ἕξ γωνίαι] ἜΣ D: ἐξαγώνιαι EF: corr. E? ὀρϑαῖς ὀχτὼ DEFb: 

ὀχτὼ ὀρϑαῖς Ac: ἴσαι ὀρϑαῖς ὀχτὼ EK? ἴσαι Ab: zat DEF 7 ἑνὶ A: ἕν DEF 

σημείῳ A: σημεῖον DEc: comp. F 9 ὁ ἀλέξανδρος Ac 10 σχημάτων om. A 

διαδέδωχεν A 12 at) mut. in xat E? αὐτὴν om. A Fig. om. codd. 

13. 14 ἀλλήλαις DE 14 tod ΤῊΝ ey om. A 15 post τὰς del. δίχα Ὁ 16 περὶ] 

at περὶ A ἕξ ἴσαι AE? Kb: ἑξῆς DF: ἐξ ἧς E 17 ἀλλ᾽ ἣν ἡ] ἄλλην ὡς A 

εἰσίν c 18 τεσσάρων γωνιῶν ὀρ)ῶν ὁ: γωνιῶν in ras. add. K? ἄρα 

ἐχπληροῦται ἃ ἐχπλευροῦται KE: corr. KE? ὁ] 7 δ A 19 ἀπολαύον- 

τες E 20 τὰς εὐθείας c 22 ἐχβεβλείσϑωσαν E: corr. EH? 23 zat’ ὃ] καϑὼς A 

τῶν] τῶ DE: corr, E? 

On a ae 
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be >. e eS κὰ Ἢ \ \ ~ > De ~ v φῇ; 

περιεχουσῶν" ἔσονται OF αἱ le τὴν χοινὴν τομὴν τῶν ἐχβληϑεισῶν ἴσαι 389: 
ΟΝ ας > \ v ε τῷ ΝΜ 

ἀλλήλαις χαὶ τὸν ἀριϑμὸν τέτταρες. ἔστι δὲ ἢ τοῦ τετραγώνου ὀρϑή:" 

΄ εν , v ΄ yet , RIN v > 

αἱ ἄρα τέτταρες ἔσονται τέτταρες ὀρϑαί: οὐδεὶς ἄρα ἀπολειφϑήσεται χενὸς 
>) ~ ~ ~ v 

τόπος. χαὶ ἐὰν ἀπολαβόντες ἀφ᾽ ἑχατέρας τῶν ἐχβληϑεισῶν εὐϑειῶν ἴσην 45 

τέτ- 289 
rv) 

τῇ τοῦ τετραγώνου πλευρᾷ προσαναγράψωμεν τὸν γνώμονα, ἔστ or 8 - 

ταρα τετράγωνα ἐχπληροῦντα τὸν τόπον, ὥσπερ τὰ SE τρίγωνα ἌΣ 
ΤῸΝ πὶ ἘΠῚ ε ΄ \ \ ὌΠ » > 
To 68 ἑξάγωνον ὃ [lotauwy χατὰ τὴν αὐτὴν τοῦ χαταγράψας ἀπο- 

δίδωσι τὸ ζητούμενον, προστίϑημι δὲ ἐγὼ στοιχεῖα, ἵνα σαφηνίσω τοῖς 

ἐντυγχάνουσι τὸ λεγόμενον. 5 
coy = Ρ 

10 ἔστω γάρ, φησί, πάλιν ἑξαγώνου γωνία ἣ A, χαὶ ἐχβεβλήσϑωσαν 
Sy \ ΩΣ a ΄ 
ὑτὴν γωνίαν thy A, χαϑ' ἃ συννεύουσι 2 αὐτοῦ δύο πλευραὶ at περὶ τὴν 

πρὸς ἀλλήλας, ἢ BAT χαὶ ἢ AAE, χαὶ δίχα τετυιήσϑω ἢ τοῦ ἑξαγώνου 
ε ἌΝ οἷα \ \ ~ Ὁ ? ee Ὁ ~ μῶν a 7 A χαὶ ἢ χατὰ χορυφὴν αὐτῇ γεγονυῖα ὑπὸ τῶν ἐχβληϑεισῶν τῇ ZH 10 

εὐθείᾳ: ἔσονται δὴ περὶ τὸ χατὰ τὴν διχοτομίαν σημεῖον γωνίαι SE ἴσαι 
18 ἀλλήλαις, ὧν ἑχάστη ἡμίσεια ἔσται τῆς τοῦ ἑξαγώνου γωνίας: χαὶ γὰρ 

Ι δὴ seripsi: δὲ Ab: διὰ Ὁ: οὖν Ke, in ras. Ε3: om. F αἱ om. DF: in ras. E? 

περὶ om. D 2 τέτταρας A: τέσσαρες Ec: comp. D Fig. om. codd. ὦ τέσσαρες 

(pr.) ¢ τέτταρες ‘(alt.) A: τέσσαρες c: om. DE 4 ἀπολαύοντες E: corr. E* 

ἀφ᾽ Db: ἐφ᾽ AE εὐθειῶν om. A ὃ προσγράψωμεν A: προσαναγράψομεν E 

ἀγνώμονα A, sed corr. 5. Ὁ τέσσαρα ς 6 ἕξ] ἑξῆς DE: corr. E? ἐγένετο « 

8 σαφηνίζω A 9 τὰ λεγόμενα Ac 10 πάλιν om. A 11 ἃ A: quod Ὁ: as 
DEe 12 ἡ τοῦ ἑξαγώνου A: exagoni angulus b: ἡ τοῦ ἑξαγώνου γωνία χαϑ ἣν ἡ 

ἐχβολὴ ἐγένετο DEc 13 ἡ A Ab: καὶ ἡ A DEF αὐτῆς ¢ τῇ K: thy A: 

τοῦ Ὁ: τὸ E Fig. om. codd. 14 περὶ] παρὰ comp. 
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χαὶ ἢ EAB χαὶ ἢ ΓᾺΔ διμοίρου ὀρϑῆς ἐστιν ἑχατέρα: εἰσὶ yap αἱ λεί- 289» 
πουσαι εἰς τὰς δύο ὀρϑὸς μετὰ τὴν τοῦ ξξαγώνου γωνίαν, ἢ δέ γε τοῦ 15 

5 

Staywmvov γωνία ἐστὶ υἱᾶς ὀρϑῆῃς χαὶ τρίτου: at γὰρ SE αὐτοῦ γωνίαι ὀχτὼ iy ut 
3 Qe Ὁ, rye, Pe Be i ~ ἘΠΙῸΝ \ > \ ~ > ΄ 
ὀρϑαῖς ἴσα! εἰσίν. εἰ οὖν Exdoty τῶν περὶ τὸ ὀχτὼ γωνιῶν διμοίρου 

~ > ΑἹ ‘e} απ“ “τ > \ f 5 C ~ Vv 5 (A 5 ~ wv 4 

5 ἐστὶν ὀρϑῆς, at ὀχτὼ tétpacw ὀρϑαῖς ἴσαι εἰσίν: ἀναπληροῦσιν ἄρα τὸν 

περὶ τὸ A τόπον, χαὶ οὔτε ἐλλείπει τι οὔτε πλεονάζει. ἐὰν οὖν ἀπὸ τῶν 20 

τριῶν γωνιῶν τῶν περὶ τὸ A τῆς τε ΖΑΒ xat τῆς BAA χαὶ τῆς ΔΑΖ, 
, 

ὧν Exdoty ξξαγώνου ἐστί, χαΐ εἰσιν at τρεῖς τέτρασιν ὀρϑαῖς ἴσαι, γρά- 

ψωμεν ἑἐξάγωνα τὰ AZOKAB, ABMNEA, AAOUIPZ, ἔσται τρία ἑξάγωνα 

10 ἀναπληροῦντα τὸν περὶ τὸ τόπον χαὶ οὔτε χενὸν ἀπολείποντά τι οὔτε 2% 

ὑπερβάλλοντα." 

Οὕτω μὲν χαὶ τὰ ξξάγωνα 6 [Ποτάμων ἐμμεϑόδως ἀνέγραψε. χατ᾽ ἄλλον 

ὃξ τρόπον χαταγραφῆς οὕτως 0 ᾿Αλέξανδρος ethene 

“Kav γὰρ ἐξάγωνον ἀναγράψωμεν τὸ ABPAEZ, καὶ ἀπὸ τῆς PA πλευ- 

15 pds ὅμοιον ξξάγωνον ἀναγράψωμεν τῷ προτέρῳ τὸ TAHOIK, ἢ ὑπὸ τῶν 30 

K H 

BK περιεχομένη γωνία γίνεται χαὶ αὐτὴ τεσσάρων τρίτων, οὗ χαὶ at 

τῶν περὶ τὸ I” Sel DRS Ae) δύο ξξαγώνων. ἐπεὶ γὰρ at τρεῖς 
΄ c ld ~ Qs 

τέτρασιν ὀρϑαῖς ἴσαι, τουτέστι δεχαδύο τρίτοις, ὧν Exatépa τῶν δύο τεσσά- 

35 
ε 5 ‘ v ΄ 7 Ὶ 

ρων ἐστὶ τρίτων, χαὶ ἢ λοιπὴ ἄρα τεσσάρων τρίτων ἔσται. ἂν δὴ προσ- 
9 7 4] e ἕξ τὸ πῶ ΓΒ hk ind, he i me ent » “Ω( 20 αναῖράψωμεν ες ἄγωνον απὸ τῶν ς ΑΔ (607 ἱξῦρον TE χαι ἰσογώνιον. 

1.2 αἱ λείπουσαι] ἐλλείπουσαι A 4 εἰ οἴ. Α ὀχτὼ] immo ἕξ: item v. 5 8 éotty 

Ec: v eras. E 8. 9 γράψομεν E: corr. ἘΠ 9 ta] τὸ ὃ AZOKAB b: αϑζ xd 

Ba A: AZOKAB DE: AZOKAB χαὶ ΕΞ: AZOKAB καὶ τὸ ς ABMNEA] a8 “ἢ & A 

AAOIIPZ] ad ex pe A: OIIPZ Ὁ: xat AAOIIPZ HE? 10 A τόπον] dro” A 
ἀπολιπόντα Εἰ: corr. E? 15 post Ἀλέξανδρος del. ἔγραψεν Et 14 ἑξάγωνον DEb 

ἑξάγωνα Ac ἀναγράψομεν E τὸ DEF: ta Ac 14. 15 πλευρᾶς] τῆς πλευρᾶς 

1): τὰς πλευρᾶς E: corr. E? 15 ἀναγράψομεν E: ἀνάψωμεν A ΓΔΘΙΚ E: 
ΓΔΕΘΙΚ ἘΞ Fig. om. eodd. 16 ΒΓ seripsi: BK ADEb: ΕΚ e αὕτη A 

τρίτων] τριτῶν A: τριγώνων DEFb οὗ DE: οὐ AF: ὡς e: gui b χαὶ αἱ DE: 

zai ἃ περὶ A: om. F: autem Ὁ: χαὶ ἣ ¢ 11 τῶν A: om. DEec 

σημείων A: σημεῖον τῶν ὁ τρεῖς) corr. ex τοῖς EH? 19 τρίτων (pr.) A: τρίτον 

DEb τρίτων (alt.)] τρίτον Ὁ ἐὰν © 20 ἑξάγωνον scripsi: τετράγωνον ADEbe 

τῶν] τῷ Ε 

a eS ἃ. «Δ ee 
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συμπληρώσομεν τὸν τόπον, χαὶ οὐδὲν μέσον διάχενον χαταλειφϑήσεται περὶ 389» 
Ἁ rN ~ ᾿] ~ ~ N+P μ᾿ , ~ ΝΑ 5 ) 9 ὃς \ 

τὸ I σημεῖον ἀλλοῖον σχῆμα δέξασθαι δυνάμενον. τοῦτο ὃὲ ἐπ᾽ οὐδενὸς 
τῶν ἄλλων ἐπιπέδων σχημάτων συμβαίνει. χαὶ γὰρ τοῦ πενταγώνου 7 μία 

~ ὸ > σ , id γωνία μιᾶς Opd7c ἐστι χαὶ πέμπτου: τούτων δὴ ὅσας ἂν λάβῃς ywviac, 40 
\ 

σι οὐχ ἐχπληρώσοηυσι τὰς τέσσαρας ὀρϑας" ἐὰν υὲν γὰρ ἐλάττονας τῶν τεσσά- 

ols 
/ ,ὔ’ ~ - 5» 

ρων, ἐλλείψουσιν, ἐὰν ὃὲ πλείονας τῶν τριῶν, ὑπερβαλοῦσιν. ὥστε οὐχ 
~ a\ x , 4 σ ΝᾺ wy > 

ἐχπληροῖ τὸν τύπον τὸ πεντάγωνον. ὁμοίως δὲ δειχϑήσεται, ὅτι οὐδὲ ἄλλο 

TL τῶν ἐπιπέδων ἐχπληροῖ τὸν τόπον ἐχτὸς τῶν ῥηϑέντων τριῶν. 45 
΄ ΠΑ δὶ >i ~ ~ [τ \ , > ~ \ / ΄ 

Et 68 τῶν στερεῶν, ὅτι μὲν 6 χύβος ἐχπληροὶ τὸν τόπον, τί | 

10 δεῖ χαὶ λέγειν; ἐὰν γάρ τις χατὰ τὰς πλευρὰς παραβάλλῃ τέσσαρας 390: S|: 

, , wv fal 

ὕβους, ἐχπληρώσει τὸν τόπον. ἄλλως te, ὃν ἔχει λόγον ἐν ἐπιπέδοις τὸ 
΄, ~ , 4 Ἁ 

τετράγωνον, τοῦτον ἔχει τὸν λόγον ἐν στερεοῖς ὁ χύβος: ἐξεπλήρου δὲ τὸν 
~ > > , ia wv ~ 

τόπον ἐν τοῖς ἐπιπέδοις τὸ τετράγωνον: χαὶ ὃ χύβος ἄρα ἐν τοῖς στερεο 
΄ ΝΜ a 5 ~ 

πληρώσει τὸν τόπον. ὄψει GE ἐναργῶς, ἐὰν ἀπὸ τῶν τεσσάρων τετραγώνων 

15 τῶν πρὸς ἑνὶ σημείῳ συνεστηχότων χύβους ἀναστήσῃς βάσεις ἔχοντας τὰ 
~ / ¢ 

τετράγωνα: ἀντὶ γὰρ τοῦ σημείου ἐχείνου γενήσεται 7 “ἐπὶ τὸ σημεῖον 
50." ΄ > 

χάϑετος ἀγομένη εὐϑεῖα. πρὸς ἣν συνάψουσιν ἀλλήλοις ot τέσσαρες χύβοι 10 

τὸν στερεὸν τόπον Boome ipa ὅτι 6& χαὶ ἢ πυραμίς, δῆλον: οὐδὲν 
2 ~~ 

yap ἄλλο ἐστὶν ἣ πυραμὶς 7 χύβου γωνία" ἐπεὶ οὖν αἵ τοῦ χύβου γωνίαι 
AX 

20 ἀνεπλήρουν τὸν τόπον, χαὶ ἣ πυραμὶς ἀναπληρώσει. ἄλλως τε ὁ χύβος 

αὐτὸς ἐκ δυοῖν πυραμίδων συμπεπλήρωται: ἐὰν ἄρα ὀχτὼ πυραμίδες συν- 15 

τεϑῶσι τὰς χορυφὰς ἔχουσαι πρὸς τῷ χέντρῳ τῆς σφαίρας, ἐχπληρώσουσι 

τὸν τόπον. ἔτι ὃν λόγον ἔχει τὸ τυ ἐν τοῖς ἐπιπέδοις, τοῦτον ἔχει 
tov λόγον av tote στερεοῖς + ἘΣΎ SENN , ΤΥ. i τὸν λόγον Ev τοῖς στερεοῖς ἢ πυραμίς TO ὃξ τρίγωνον ἐν ἐπιπέδοις τῶν τ: 

) - , >» = ~ 

pot τὸν τύπον" xal ἣ πυραμὶς ἄρα ἐν στερεοῖς. χαὶ δι᾿ αὐτῆς, φησί, τῆς 20 τῷ cr 

5 [4 5 ’, ΄ ‘ - 

αἰσϑήσεως φανερόν. εἰ γάρ τις πυραμίδας συνϑείη ὀχτὼ τὰς χορυφὰς αὐτῶν 
> ~ Ὁ ~ 5 

εἰς ἀλλήλας νευούσας ποιῶν ὡς σφῆνας, οὐχ ἀπολείψει χενὸν τόπον. 
TT ~ \ ~ ~ ¢ ~ ~ , > , 

Γαῦτα χαὶ περὶ τῶν στερεῶν ἱστορεῖται tod Ποτάμωνος ἐνστάσεις. 
εὖ ‘ Vv ΄ ) Sp ς vy ΄ 

οἶμαι, twas ἔχοντα. 6 δὲ ᾿Αλέξανδρος “οὐδὲν δὲ ἄλλο, φησίν, ἢ τὸ 5 
5» ΑΝ , ~ ‘ ~ ~ , 

ν ETLTSOWY γινόμενον TOUTO χαὶι ἐπὶ τῶν GTEPEWY γίνεται χα a Q- ad 2 lay ( 

ΞΕ ΞΕ νι: fa, NS a ΑΙ ΑΝ δ \ \ , 2) \ ~ > ἐν τ 

TOE ς OLADTAGELS OWOLWS ὡς ET EXELVWY, KATA τὴν μιᾶν. XAt τοῦτο αἰνιγ- 

1 συμπληρώσωμεν E: corr. E? τὸν] περὶ tov DE: corr. E? χαταληφϑήσεται KE 
ς > > - ‘ " \ ‘ ~ - n = 
2 ἀλλ᾽ οἷον A 3 γὰρ] yap καὶ E ὃ ἐχπληρώσουσιν ec 6 ὑπερβαλοῦσιν 

Db: ὑπερβάλλουσιν AEc 7 ἐχπληροῖ]) -ot e corr. E? 9 μὲν ὁ DEb: ὁ μὲν Ac 
δι ὦ δι τὶ ΑΙ . Μ) v - " 

10 ὃεῖ] δὴ E παραβάλῃ DE 13 ἄρα] εἴπερ A 14 τόπον --- τῶν] in 

ras. Ὁ 15 σημείῳ] seq. ras. E éotynxdtwy E χύβ᾽ A: xbBov c 
$s 7 mt hy 

avactio A ἔχοντα c ta DE: om. Ac 17 ἀγομένη] γινομένη A 

18 πληροῦντες DE | ὅτι δὲ] mg. E? δὲ] δὴ A 19 ἐστὶν ἡ A: ἐστὶ DE 

κύβου γωνία] vocabulum πυραμίς (tetraedrum regulare) non recte intellexit Potamo; ef. 

v. 28 οὖν] γοῦν A 21 πυραμίδες] πυραμίδας E: corr. BE? 22 ἐκπληρῶσι A 

24 τοῖς om. DE 25 αὐτῆς Ab: αὐτῆς δὲ DE 21 ἄλληλα E τόπον] τὸν τόπον 

Ας 28 χαὶ om. be ἐνστάσεις E*K*b: ἐπιστάσεις ADEF 29 ἔχοντα E? Fb: 

ἔχοντας A: ἔχοντος DEc ὁ om. A δὲ] del. ΕΞ: om. be 30 γίνεσϑαι ς 

31 ὡς om. E τοῦτο] τοῦτο δὲ Ac 
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΄ 

ατί μοι μᾶλλον ἐοιχέναι δοχεῖ: πῶς γὰρ τῶν ἐπιπέδων χατὰ γραμμὴν 290a 
συνταττομένων (αὕτη γάρ, ὡς ἔοιχεν, ἐστιν 7, τ διάστασις) τὰ στερεὰ 30 

χατὰ τὰς τρεῖς SOE ἴπερ χατὰ τὰ ἐπίπεδα Bes συνήρμοσ- 

ται; φιλόχαλον δέ ἐστιν, ὥσπερ τῶν ἐπιπέδων. οὕτω χαὶ τῶν στερεῶν 

5 ἐμμέϑοδον ποιήσασϑαι τὴν συναρμοη (ἦν. 

Καὶ πρὸς τοῦτο ὃὲ τὸ ταις tonua [Πρόχλος ὑπαντῶν “παράλληλα, 
φησί, χείμενα τὰ στοιχεῖα χαὶ ἄνωϑεν ὑπὸ τοῦ οὐρανοῦ σφιγγόμενα συνω- 35 

γεῖται τὰ λεπτομερέστερα εἰς τοὺς τῶν παχυτέρων τόπους, οὃς ποιξῖ διὰ 

τὸ μὴ συμπληροῦν τὸν περὶ ἕν σημεῖον τύπον, ὠϑούμενα δὲ χαὶ εἰσδυό- 

10 μενα εἰς αὐτοὺς ease τὸ ἐλλεῖπον. ταύτην γοῦν, φησί, τὴν αἰτίαν 

χαὶ Πλάτων ἀποδέδωχεν ἡμῖν τοῦ μηδὲν ὑπολείπεσϑαι χενὸν ἐλασσόνων 40 

παρὰ μείζονα τιϑεμένων: οὕτω γὰρ at μὲν χοιλότητες τοῦ ἀέρος ἔχουσι 

τὰς πυραμίδας Hoe συμπληρούσας τὸν τόπον, αἱ δὲ τοῦ ὕδατος ὀχτάεδρα 

παρενεσπαρμένα, χαὶ αἱ τῆς γῆς πάντα, χαὶ χενὸς τόπος οὐχ ἔστιν. ἀλλ 

15 ἐχρῆν ἴσως τοῦτο πρότερον δειχϑῆναι, ὅτι οἱ ἀπολειπόμενοι τόποι ἐν "τῆ; 45 

τῶν ὀχταέδρων συνϑέσει πυραμίσιν ἀναπληροῦνται χαὶ οἱ τῶν εἰχοσαέ- 290b 

Opwy ὀχταέδροις χαὶ πυραμίσιν. χαὶ 6 μὲν ᾿Δριστοτέλης ἐγχαλεῖ τῷ ἐχ 

πλειόνων στερεῶν μὴ ἀναπληροῦσϑαι τὸν τόπον, μήποτε GF χαὶ ἐπὶ ἑχάστου 

τῶν στερεῶν σχημάτων ἔστιν ἀπορεῖν, πῶς ἐχ τεσσάρων τριγώνων πυρα- 

20 plo χαὶ ἐχ τεσσάρων τε τη σι τῶν χύβος χαὶ τὰ ἄλλα, ὡς εἴρηται" ταῦτα 5 

πιφάνειαν μόνην συμπληροῖ τῶν στερεῶν Saracen, τὸ δὲ TOD Mv γὰρ τὴν 

σώματος εἶδος πᾶν, ὡς 6 [᾿λάτων φησί, χαὶ βάϑος ἔχει, τὸ ὃὲ βάϑος αὖ 

πᾶσα ἀνάγχη τὴν ἐπίπεδον περ vet πὶ φύσιν: τί οὖν ἐστι τὸ συμπλη- 
ροῦν τὸ βάϑος; μμἧποτε οὖν ῥητέον, ὅτι χαὶ τὰ τρίγωνα αὐτὰ Batons ἔχοντα 10 

25 χαὶ συμπιλούμενα ἀναπληροῖ. χαὶ χαϑ' ἔχαστον τῶν σχημάτων ἐστὶ μείζονα 

χαὶ βραχύτερα, οἷον πυραμίδες μείζους χαὶ Hoes ESET διότι χαὶ τῶν 15 

τριγώνων ἐξ ἀρχῆς τὰ μὲν μείζονα τὰ δὲ βραχύτερα γέγονε. τοῦτο δὲ 
\ - 

χαὶ αὐτὸς ὃ [Πλάτων δηλοῖ λέγων: “tod δὲ ἐν τοῖς εἴδεσιν αὐτῶν ἕτερα 

ἐυπεφὺυχ ἘΝ γένη τὴν ποῦ τῶν στοιχείων αἰτιατέον σύστασιν μὴ μόνον 

30 ἕν Exatépav μέγεϑος ἔχον τὸ τ φυτεῦσαι xat ἀρχάς, ἀλλ᾽ ἐλάττω 20 
τε χαὶ μείζω, τὸν ἀριϑυὸν ὃὲ ἔχοντα τοσοῦτον, ὅσαπερ ἂν ἢ τὰν τοῖς 

2 συνταττόμενον A γάρ] γάρ ἐστιν E ἐστιν om. E 3. 4 συνηρμόσϑαι E: 

corr. E? 4 φιλοχάλου ce: amoris boni Ὁ 8 λεπτομερέστερα Ab: λεπτομερέστατα 

DE 10 γοῦν] γὰρ Ac τὴν αἰτίαν φησί Ac 11 ὁ πλάτων Ec 

yy Oo A ἀπολείπεσθαι D 12 οὕτως ς μὲν om. Ac ἔχουσιν E 

14 παρεσπαρμένα Ὁ 15 τόποι ἐν ul τοῦ ποιεῖν τί A 10 συνϑέσει --- εἰχοσαέδρων 

om. b nai — πυραμίσιν (17) om. 17 πυραμίσιν AKc: ν eras. E ἐχχαλεῖ 

ἘΠῚ corr. H? τῷ] τὸ Fe 19 τεττάρων ὁ: ὃ τριγώνων τεσσάρων Τὰ 

20 ἐχ] πῶς ἐχ Fe τεττάρων c: ὃ D τετραγώνων] τριγώνων Α 22 6] supra- 

ser. D φησί] Tim. 92 ἃ sq. 23 πᾶσ᾽ ὁ περιείληφε A φύσιν] φησί DE: 

corr. Ἐ2 25 χαὶ (pr.) DEFb: xat συμπληρούμενα ἀναπληροῖ τὸ τοῦ στερεοῦ βάϑος εἰχὸς 

δὲ χαὶ ἄλλα τρίγωνα ἐναπολαμβανόμενα χαὶ Ac, fort. recte συμιπιλούμενα A: συμπλη- 

ρούμενα DEbe ἐστὶ] ἔσται A 21 γέγονεν ὁ 28 δηλοῖ λέγων] φησί E 

λέγων͵ Tim. 57 ¢ δ Ὁ ἕτερ᾽ c 91. δ᾽ δὲ om. F τὰν] e corr. E 
a, 
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εἴδεσι γένη. διὸ δὴ ξυμμιγνύμενα αὐτά te πρὸς αὑτὰ χαὶ πρὸς ἄλληλα 990» 

τὴν ποιχιλίαν ἐστὶν ἄπειρα᾽᾿. τὰ τοίνυν ἐλάττονα τοῦ αὐτοῦ γένους εἰς τὰ 

διάχενα χωρεῖν χαὶ συμπιλεῖσϑαι εἰχός, ὡς μὴ εἰλιχρινὲς διασώζειν τὸ 90 

σχῆμα. χαὶ τί τοῦτο ἄτοπον, ὅτε χαὶ οἱ ταῦτα πρῶτα λέγοντες στοιχεῖα, 

5 ἀέρα χαὶ ὕδωρ χαὶ τὰ λοιπά. ὁμολογοῦσιν εἶναί τινα ἐν αὐτοῖς ἀνωμαλίαν 

ἢ χατὰ μίξιν ἡ χατὰ τὰς ἐν τῇ μεταβολῇ διαφοράς; ὥστε, χἂν ἐρωτήσῃ 
τις, ἐχεῖνα τὰ συμπιληϑέντα καὶ μὴ σώζοντα τὸ σχῆμα εἰλιχρινὲς πότερον 80 

στοιχεῖα ἢ ἐχ στοιχείων ἐστί, πρόχειρον εἰπεῖν, ὅτι στοιχεῖα μέν, παρὰ 
φύσιν δέ πως διατεϑέντα. πρὸς ὀλίγον tows. 

10 ». ϑθδυ9 "Βπειτα φαίνεται πάντα μὲν τὰ ἁπλᾶ σώματα ἕως τοῦ % 
τῶν χατὰ πάϑη δια φορῶν. 

"EBdopov τοῦτο χαὶ αὐτὸ ἀνασχευάζον τὸ χατὰ τὰ σχήματα ταῦτα 
τὴν τῶν στοιχείων οὐσίαν ἀφωρίσϑαι ἐχ τοῦ μὴ δεῖν ὅλως χατ᾽ ἴδιόν τι 
aye εἰδοποιεῖν αὐτά. ὃ δὲ λόγος ἐχ διαιρέσεως πρόεισιν οὕτως" εἰ 40 

15 τούτοις τοῖς ayaa ἀφώρισται τὸ εἶναί TL τῶν στοιχείων. ἢ διαμένει 
τὰ σχήματα αὐτῶν, ἵνα χαὶ μένῃ ὄντα, ἅπερ ἐστίν, 7 οὐ διαμένει, ἀλλὰ 
to ee ται. ἀλλ εἰ μὲν διαμένει τὸ τοῦ στοιχείου σχῆμα, οὐχ ἂν 

τὸ ὅλον στοιχεῖον πανταχῇ τοῦ περιέχοντος ἅπτοιτο. ἀλλὰ μὴν φαίνεται 45 

πάντα τὰ ἁπλᾶ σώματα σχηματιζόμενα τῷ περιέχοντι τόπῳ, 

20 μά 

τῷ δεχομένῳ αὐτὴν ΠΣ 6 yap λίϑος οὐχ ἁπλοῦν ἐστι σῶμα 

λιστα δὲ τὸ ὕδωρ χαὶ 6 arp: χαὶ γὰρ καὶ ἢ γῇ αὐτὴ ἢ χαϑαρὰ 391: 

οὐδὲ ψιλὴ γῆ καὶ τὸ πῦρ δέ, εἴ τις ἔν τινι τόπῳ ἣ ἀγγείῳ χαϑείρξοι ὡς 
or υὴ Baie, συσχηματίζεται τῷ περιέχοντι, τὸ 6& ὕδωρ καὶ ὃ ἀὴρ 

ναργῶς φαίνεται" ἀδύνατον ἄρα μένειν τὰ τῶν στοιχείων σχήματα ταῦτα. 

( 68 μεταρρυϑμίζεται χαὶ ἡποβάλλοι τὰ Spina τοῖς περιέχουσι σχημα- τῷ σι o 

τιζόμενα, ἀχολουϑεῖ τὸ μηκέτι αὐτὰ ὕδωρ 7 πῦρ εἶναι, εἴπερ τούτοις ἦν 

τοῖς σχήμασιν οὐσιωμένα. ὥστε, εἰ μήτε διαμένειν ἐν αὐτοῖς τὰ σχήματα 10 
δυνατὸν μήτε ἀποβάλλεσϑαι, ἀνάγχη δὲ τούτων ϑάτερον, οὐχ ἂν ἔχοιεν 
ἴδια σχήματα ἀφωρισμένα. εἰ δὲ χαὶ συρρέοντα φαίνεται ὅ τε ἀὴρ χαὶ 

80 τὸ ὕδωρ, δῆλον, ὅτι οὐ φυλάττει τὸ οἰχεῖον σχῆμα: εἰ OF μὴ φυλάττει, 
> xy οὐχ ἂν εἴη τὸ μὲν ἀὴρ τὸ δὲ ὕδωρ, εἴπερ ἐν τῷ τοιῶσδε ἐσχηματίσϑαι 1 

1 ξυμιγνύμενα A: ξυμμιγνύμεν᾽" ς αὑτὰ ο: αὐτὰ ADE 2 γένη Ὁ 3 ὡς 

AE*K*b: om. DEF 5 ante ta del. πῦρ E! 6 μίξιν]. μ- e corr. E! 

aor ἅτε Α ἐρωτήσῃ] -ἢ 6 corr. E* 10 μὲν ---τῶν (11)] ἕως Ὁ 11 κατὰ] 

κατὰ τὰ DE 15 τῶν στοιχείων A: χατὰ τὸ στοιχεῖον CDEb ἀφορεῖσϑαι 10: 

ἀφαιρεῖσθαι D 18. 14 σχῆμά τι A 14 πρόσεισιν E, sed corr. 

οὕτως om. A: οὕτω C 15 ἢ] ins. A 16 μένῃ] corr. ex μένει ἘΞ 17 peta- 

ρυϑμίξεται AK 18 πανταχοῦ c 19 πάντα] πάντα μὲν Ac σώματα] σχή- 

pata A 20 6 om. A αὐτὴ Ὁ: αὕτη ADE 21 σχηματίζεται Α 
24 ταῦτα ADEb: ταὐτὰ Ee 20 μεταρυϑμίξεται AE 25. 20 σχηματιζόμενα 

Db: συσχηματιζόμενα Ac: τὰ σχηματιζόμενα E 26 αὐτὰ om. A 28 ἔχοι ς 

29 ante φαίνεται del. καὶ E? 30 σχῆμα om. E 

Comment. Arist. VII Simpl. de Caelo. 42 
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εἶχε τὸ ταῦτα εἶναι. ἔσται οὖν ἄλλα σώματα, ἃ οὔτε στοιχεῖα οὔτε Ex 29la 
στοιχείων. ὅπερ ἄτοπον. ὥστε οὐχ ἂν ἔχοι σχήματα οἰχεῖα τὰ πρῶτα 

σώματα, GAX ἔοιχε, φησίν, ἢ φύσις αὐτῶν διὰ τοῦ ἀσχηματίστου σημαίνειν 
ἡμῖν τοῦτο, ὅπερ χαὶ χατὰ λόγον ἐστ pis τὸ τὰ στοιχεῖα ταῦτα 20 

5 τὸν τῆς ὕλης ἔχειν λόγον πρὸς τὰ γινόμενα ἐξ αὐτῶν: 7 γὰρ ὕλη “δέχεται 
ἀεὶ πάντα χαὶ μορφὴν οὐδεμίαν ποτὲ οὐδενὶ τῶν εἰσιόντων ὁμοίαν εἴληφεν 

>> ~ >> - }}) σ \ ASU NZ, I iat ~ > ~ \ cow 
οὐδαμῇ οὐδαμῶς. ἵνα μὴ τὰ ἐνδιδόμενα εἴδη “᾿χαχῶς ἀφο ιβοῖου ay aad της 
παρεμφαίνουσα ὄψιν. ταῦτα γὰρ ἐν τῷ Τιμαίῳ περὶ αὐτῆς γέγραπται. 25 

i i ‘ iy 

οὕτως οὖν χαὶ τὰ στοιχεῖα ἐν TH τῶν συνθέτων σωμάτων γενέσει τῶν 

10 σχήμασιν οἰχείοις ἐναργῶς ἀφωρισμένων οὐδὲν οἰχεῖον σχῆμα συνεισφέρειν 
/ 5 a 4 c= \ aN = ay Nee, a tees σ ἘΝ ied 

TPOOYXEL. εἰπὼν OF OTL XAL TA GTOLVYELA GEL VOWLLELY ὠσπερ ὅλην 

εἶναι τοῖς συνϑέτοις, τ ἐπήγαγε τούτου τὸ δύνασϑαι μετα- 3 
, > iy 3 Ζ ΣΝ x| φᾷ > ~ 

βάλλειν εἰς ἄλληλα χωριζομένων τῶν χατὰ τὰ πάϑη διαφορῶν" 

διὰ γὰρ τὸ ὕλη πως εἶναι χαὶ αὐτὰ δύναται μεταβάλλειν εἰς ἄλληλα, οὐ 

15 πάντη δὲ σωζόμενα" οὕτω γὰρ ἂν ἢν πα ἢ πρώτη ὕλη: ἀλλὰ χωρι- 
ζόμενα τῶν χατὰ τὰ πάϑη διαφορῶν χαὶ χατὰ τὴν ἐν αὑτοῖς ὕλην ἀπ᾽ 35 

ἄλλων εἰς ἄλλα μεταβαίνοντα. οὕτω μὲν ἐνταῦϑα βρο χχέως ἐνεδείξατο τὸν 

τρόπον τῆς ἐξ ἀλλήλων τῶν στοιχείων γενέσεως, ὅτι μενούσης μὲν τῆς 
σ - ὯΝ \ \ 4 > ~ ς ΄ 2 > ΖῚ 

ὕλης τῶν d& χατὰ τὰ πάϑη διαφορῶν ὑπ Ὁ REV OR ἐξ ἀλλήλων 

20 γίνεται τὰ στοιχεῖα: τοῦτο δὲ ἐν τοῖς Ilept γενέσεως χαὶ φϑορᾶς ἀπο- 40 
Ν se 
δείξει. 

Υ av vn ς \ ~ ͵ ΄΄ σ ~ oO 

Εἴποιεν δὲ ἂν οἱ τὰ πρῶτα σώματα σχηματίζοντες, ὅτι τῆς ὕλης 
μενούσης τῶν δὲ χατὰ τὰ σχήματα διαφορῶν πρώτων ἐπαλλαττομένων ἣ 
ἐξ ἀλλήλων. τῶν στοιχείων γίνεται γένεσις. 6 δὲ [Πρόχλος χαὶ πρὸς τὸ 

25 ἕβδομον ἐπιχείρημα τοῦτο ἐνιστάμενος τὸ μὴ συγχωροῦν ἔχειν ἴδιον σχῆμα 45 
~ , 5 > 

τὰ στοιχεῖα, εἴπερ μήτε μόνιμον αὐτὸ δυνατὸν ἔχειν μήτε amoPadhouevoy, | 
ςς 

tore τοῖς 291» 
\ 

οὐχ αἱ ὁλότητες, φησί, τῶν τεσσάρων τούτων σωμάτων τούτο 

ὑέναι εἰσίν, ἀλλὰ τὰ τούτων στοιχεῖα τὰ μιχρὰ ἐχεῖνα 

χαὶ τος ἐξ ὧν συνελθόντων τὰ αἰσϑητὰ γίνεται ταῦτα πῦρ χαὶ ὕδωρ 

80 χαὶ τὰ λοιπά, τὰ ὃὲ ὅλα ἐσφαίρωται συνεξομοιούμενα τῷ οὐρανῷ παντα- 5 

χόϑεν: ἕχαστα γὰρ ἔχει τι χρεῖσσον τῆς ἑαυτῶν ἰδιότητος 2x τῶν ϑειοτέ- 

ρων, ὥσπερ χαὶ τὴν χύχλῳ χίνησιν τὰ τῷ οὐρανῷ πλησιάζοντα. δῆλον 

οὖν, ὅτι τὰ πέρατα τῶν πυραμίδων τὰ πρὸς τῷ περιέχοντι, χἂν ἐπιπέδων 

ἢ τριγώνων, ἀλλὰ χυρτοῦται σφιγγόμενα, ἵνα ἐφαρμόσῃ τῇ χοιλότητι τοῦ 10 

4 αἰτιώδη) mut. in αἰτιῶδες E*: tale Ὁ τοῦ Corr. ex to ἘΠ 6 οὐδενὶ] οὐδὲν 

DE: corr. E? 7 οὐδαμῇ om. A ἐνδιδόμενα) -ό- e corr. E aie αὐτῆς 

ACDE: αὐτὴν e ὃ παρεμφαίνοντα C: παρεμφαίνουσαν E: corr. E? Τιμαίῳ] 50 b—e 

10 ἐναργῶς A: μὴ ἐναργῶς DE: μὴ ἀργῶς Fb, fort. recte 14 διὰ — διαφορῶν (16) 

om. b δύναται CDE: δυνατὸν A 16 αὑτοῖς] αὐτοῖς ADEe: ἑαυτοῖς C 

17 ἄλλα] ἄλλο E ἐνεδείξαντο ς 20 Περὶ γενέσεως] IT 1 sq. 99. δ. Ne 
20 ἐπαλλαττομένων DE: ὑπαλλαττομένων Fe: om. A 23. 24 ἡ ἐξ ἀλλήλων om. A 

p- 

25 σχῆμα) doyn A 29 ταῦτα γίνεται Ac 31 τι] τὸ Ac χρείσσων E 34 ἡ 

Fb: ἢ ADE σφιγγόμενα]) -d- e corr. E? ἐφαρμόσει E: corr. EK? 

—- 



qo 

10 

᾿Αλέξανδρος, ἐν τῇ πρὸς ἄλληλα ἁφῇ οὐχ ἐχπληροῖ τὸν τόπον τὰ στοιχεῖα 
? 
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> ~ \ \ ΄ σ > “ v > b] 

οὐρανοῦ, τὰ δὲ μέρη ὅταν ἐν ἄλλοις ὄντα οἷον ἐν ἀγγείοις πα nea! ζηται 3910 

ἐχείνοις, οὐχ ἀπόλλυται τὸ τῶν στοιχείων σχῆμα. xal γὰρ τὰ περιέχοντα, 
F 

φησίν, ἐξ εὐθυγραμμικῶν ἐστι στοιχείων χαὶ οὐδὲν χωλύονται ἐφαρμόζειν 
νὰ , Ὁ , a“ ~ 

ἀλλήλοις" ἡμεῖς δὲ οἰόμενοι χυλινδριχὰς ἣ σφαιριχὰς τῶν περιεχόντων 1b 
ὁρᾶν τὰς ἐπιφανείας διὰ τὸ λεληϑέναι ἐξ εὐϑυγράμμων χαὶ αὐτὰς οὖσας 

: 

> a » , 

ἀποροῦμεν: ἦν Of ἄρα πάντα χαὶ ta περιέχοντα, ἐξ ὧν zal τὰ περιεχύ- 
μ. . a 

ξΞ TOUTO on weva, χαὶ ἐφαρμόζεται πάντα ἀλλήλοις χατὰ ta ἐπίπεδα. μήποτε 
Paco; ὥς, εἰ τὰ περιέχοντα ὑπὸ τέχνης ἣ φύσεως 

γέγονεν, οὐδὲν ϑαυμαστὸν χαὶ ὑπ᾽ ἐχείνων τὰ rey bile εὔπλαστα ὄντα 
χυρτοῦσϑαι. 

βιασ ϑέντα σφαιριχὰ 20 

7 ~ > ~ ~ 

p. 306022 [Πρὸς δὲ τούτοις πῶς ae Gee? ἕως τοῦ ἀναιροῦντας % 
Vv ΝΣ 5" 

αὐτοὺς ὄψεται τὴν γένεσιν ἐκ τῶν ὄντων. 

"Ογδοον τοῦτο χοινῶς πρὸς τοὺς συνϑέσει μεγεϑῶν εἴτε τῶν ἀτόμων, 
: Sian a 
ὡς οἱ περὶ Δημόκριτον χέγουσιν, εἴτε τῶν ἐπιπέδων, ὡς ὃ Τίμαιος, τὴν 

f 

ἔχ ἐξ ἀλλήλων γένεσιν τῶν σωμάτων ποιοῦντας χαὶ Ge 
> 

ἀναιροῦντας ὅλως τὴν γένεσιν. πῶς γάρ, φησίν, ἐνδέχεται σάρχα ἣ ὀστοῦν 

ἢ ὁτιοῦν ἄλλο τῶν συνεχῶν γενέσϑαι σωμάτων, εἴπερ μήτε ἐχ τῶν στοι- 

χνυσιν αὐτοὺς χαὶ 80 

rs > ea > ~ > sx ~ ar ty ae a χείων ἐνδέχεται γενέσϑαι μήτε éx τῶν ἐπιπέδων; στοιχεῖα δὲ λέγει χατὰ 
υὲν Δημόχριτον τὰς ἀτόμους, χατὰ δὲ tov Τίμαιον τὰ πρῶτα τέσσαρα 3 

, sx \ 7 ᾿ \ > > 

σώματα πυραμίδα χαὶ χύβον xal τὰ λοιπά. εἰ yap ex Ὃ éy τῆς τῶν στοι- 

χείων τούτων συνϑέσεως χατὰ ἁφὴν συγχειμένων τς: οὐ γίνεται, τὰ 
δὲ σώματα συνεχῇ ἐστι, τὰ σώματα οὐχ ἂν εἴη ἐχ τῆς τῶν στοιχείων 

΄ Vv ξ ’ ἊΝ, 

συνθέσεως γινόμενα: ἐν δευτέρῳ σχήματι 7 συναγωγή. ἔτι δέ, φησὶν ὃ 40 
~ , 

25 οὔτε TH ἄτομα οὔτε πάντα τὰ σχήματα, GAR ἀνάγχη χενὸν εἶναι υξεταξύ, 
ὡς εἴρηται πρότερον. ἀλλὰ τοῦτο μὲν τὸ εἶναι χενὸν οὐ δοχεῖ τοῖς περὶ 
Δημόχριτον ἄτοπον εἶναι, ἐχεῖνο δὲ χαὶ τούτοις χαὶ τοῖς ἄλλοις ἀχολου- 45 
Vet τὸ μὴ γίνεσϑαι τὸ συγχείμενον συνεχές. GAN εἶπεν ἄν τις tows, | 
ὅτι τὰ ἐπίπεδα διὰ τὸ GBady εἶναι ῥᾷον δύναται συνεχίζεσϑαι: ἀλλὰ τὰ 3920 

80 στοιχεῖα, φησί, τουτέστι πυραμὶς χαὶ τὰ λοιπά, γεννᾶται τῇ τῶν ἐπιπέδων 
συνϑέσει, ἀλλ᾽ οὐ τὰ Ex τῶν στοιχείων συντιϑέυενα σώματα: εἰ οὖν μήτε 

ἐχ τῶν στοιχείων μήτε ἐχ τῶν ἐπιπέδων, οὐχ ἂν γένοιτο xat αὐτοὺς 5 
σῶμα συνεχές. εἰ οὖν τις, φησί, pH 8x παρόδου τοὺς λόγους τοὺς 
περὶ τοῦ στοιχείου λεγομένους ἀποδέχοιτο, ἀλλ᾽ ἐννοεῖ, ὡς, εἴπερ ἔστι 

1 ἀγκείοις" E: corr. E? συσχηματίξε ται E 3 ἐστι om. A 4 ἀλλήλαις A 

6 zat (pr.) om. ὁ 8 ὑπὸ] ἀπὸ E 9 γέγονεν) -o- e corr. ΕΠ: γέγονε A 

11 τοῦ ἀναιροῦντας om. D 12 αὐτοὺς AF: om. DEc τὴν DE: om. AFe 

15 χαὶ (alt.) CDb: ras. E: om. Ac 18 στοιχεῖα --- ἀτόμους (19)] bis Ὁ 23 6 

om. D 27 ἄτοπον) corr. ex ἄτομον E! 27. 28 ἀχολουϑῇ E: corr. E* 

28 γίγνεσϑαι DE ἐγχείμενον A 32 στοιχείων) seq. ras. 3 litt. E γένοιτο 

zat] corr. ex γένοι ἘΠ 

42* 
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΄ A 7 fe 5, \ / \ Si [4 ~ 2 \ Si 99. 

yévects, τὰ σώματά ἐστι τὰ γινόμενα, τὰ GE σώματα συνεχῆ ἔστι, τὰ Ge 292. 

συνεχῇ οὐκ ἂν γένοιτο κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον, ὃν λέγουσιν, ἀναιροῦντας 10 

αὐτοὺς ὄψεται γένεσιν ἐχ τῶν ὄντων. 
‘OQ δὲ Πρόχλος χαὶ πρὸς ταῦτα “οὐκ ἐξ ἀέρος, φησί, μόνου οὐδὲ 

5 ἐξ ὕδατος μόνου γίνεται σύνϑεσις" ἐν τούτοις οὖν τὰ σμιχρομερέστερα με- 

ταξὺ τῶν μεγαλομερεστέρων χωροῦντα συμπληροῖ τὸν τύπον χαὶ οὐδὲν 15 
, f Ve > ar 7O 2 5 A hd \ > σ Cy € 

ἀπολείπει κενόν. εἰ ὃὲ παράϑεσίς ἐστι, φησί, χαὶ οὐχ ἕνωσις, μὴ Vav- 
a YQ \ Sh Al Nis BN 4 ce ot 4 ΄ > >\ \ 

udons: ἔδει γὰρ αὐτὰ χαὶ διάλυτα εἶναι ἀπ᾿ ἀλλήλων. εἰ GE χαὶ παρα- 

χείμενα, φησί, δυσαπόσπαστά ἐστιν ἀλλήλων, οὐδὲ τοῦτο ϑαυμαστόν᾽ 
oe ἐπιχειροῦσι ὑλίβειν 2 ξ 
΄ 
ΩΝ 

Φ Φ 10 ἡμῖν γὰρ ἔστι τοιαῦτα τοῖς ἐκ μαλαχῶν τῶν 

τὰ ἐχείνων μὴ es) εἴχειν τῶν ἐχ μειζόνων ἐπιπέδων τοῖς ἐχ τῶν 

ἐλαττόνων χαὶ τῶν ἐχ στασιμωτέρων τοῖς ἐχ τῶν shane 

Καὶ ταῦτα μὲν εἰρήσϑω μετρίως πρὸς ᾿Αλέξανδρον υάλιστα λέγοντα 

un ἐκπληροῦσϑαι τὸν τόπον ἐν τῇ τῶν ἀτόμων ἢ τῶν σχημάτων συνέσει" 25 

15 ἢ δὲ τοῦ ᾿Αριστοτέλους ἔνστασις ἢ λέγουσα σάρχα καὶ ὀστοῦν χαὶ τὰ τοι- 

αὖτα συνεχῆ εἶναι, μὴ Ἰΐεσυθαι ὃὲ ἐξ ἁπτομένων συνεχές, τὰ ὃὲ ἐσχημα- 

τισμένα στρηκεῖα χατὰ ἁφὴν συγχεῖσϑαι, πῶς ἐχ τῶν εἰρημένων λύεται; 
a 

ἢ φαίνεται 6 φιλόσοφος μὴ ἐνδοὺς τῷ χυρίως συνεχῆ χαὶ ἡνωμένα εἶναι 
Ζρ 

τὰ σώματα πάλιν εἰς τὰ ἐξ ὧν συνετέϑη διαλυόμενα; μήποτε γὰρ οὐδὲ 30 5" 
\ 

20 χατὰ τοὺς στοιχεῖα τὰ τέσσαρα λέγοντας πρῶτα, πῦρ καὶ γῆν xal. τὰ με- 

ταξύ, συνεχῆ κυρίως ἐξ αὐτῶν χαὶ ἡνωμένα τὰ σώματα γίνεται, ἀλλὰ 

ταῦτα Re παρεμπλέχ χεται als χατὰ μιχρὰ συγχεκομμενα, τὸ ὃὲ. ἕν τῆς 

σαρχὸς ἣ τοῦ ὀστέου εἶδος ἐπιγινόμενον τ δοχοῦσαν συνέχειαν χαὶ ἕνωσιν 35 

ἐμποιεῖ, ὅπερ χαὶ τοῖς χρώμασι τοῖς χατὰ μιχρὰ παραχειμένοις συμβαίνει 

25 ἕν τι μιχτὸν εἶδος αὐτοῖς ἐπιφαίνεσθαι: τοιαῦτα γὰρ χαὶ ἱμάτια εἶδον 

ἐχ διαφόρων χρωμάτων τοὺς στήμονας ἔχοντα χαὶ τὴν χρόχην. χἂν παρα- 

Ὡς χείμενα οὖν ἀλλήλοις τὰ τέσσαρα στοιχεῖα τὰς ποιότητας διαδίδωσι χαὶ 40 

ἀλλοιοῖ πως ἄλληλα πρὸς ae ἀλλὰ τά YE σώματα αὐτὰ οὐ χωρεῖ Or 
ἀλλήλων οὔτε ἥνωται πρὸς ἄλληλα οὔτε μετέβαλεν εἰς ἄλληλα τελέως. 

80 δηλοῖ δὲ τὸ ἐν τῇ φϑορᾷ χωρίζεσϑαι πάλιν τὰ στοιχεῖα χαὶ ἕχαστον εἰς 

τὴν οἰχείαν ὁλότητα χωρεῖν ὡς ἐνεργείᾳ ἐνυπάρχοντα. εἰ γὰρ ἐν τῇ συν- 45 

1 ἐστι (alt.)] ἐστίν ὁ 4 χαὶ πρὸς om. A οὐδ᾽ ¢ 5 γίγνεται Ὁ σμιχρό- 

tepa A 7 οὐχ ἕνωσις) οὐ κένωσις A 8 διάλυτα A: distare b: δι᾿ αὐτὰ D: δι᾽ 

αὑτὰ e corr. E ἀπ᾿) bx A εἰ-- ἀλλήλων (9) A: om. DEb 11 [ἐντὸς] 
σι 

ἐκείνων ¢ τοῖς ἐχ] χαὶ Α 12 τῶν ἐν DEF: ἐκ τῶν A: τῶν ὁ σταμωτέ- 

ρων A 19 εἰρήσθω] -ἤ- e corr. E 14 ἀτόπων Α 10. 17 τὰ διεσχη- 

ματισμένα A 17 ἁφὴν E?: ἀφὴν DEF (ut saepius): ἀμφοῖν A 18 χυρίως] 

χῷ A 19 τὰ (alt.)] τὸ DE 20 τοὺς] τοὺς ta DE 22 χατὰ] καὶ ta A 

σμιχρὰ DE συγχεχομμένα A: συγχείμενα DEb ἕν τῆς A: ἐν τῇ DEc 23 σαρ- 

χὸς ἢ A: σαρκώσει DE: σαρώσει ὁ εἴδους A 20 χαὶ---στήμονας (26) om. E: εἶδον 

ἱμάτια ἐχ διαφόρων χρωμάτων mg. Κι 26 στήμονας] τίμιωνας A χαὶ] del. E? 

27 διαδίδωσιν ὁ 28 αὐτὰ om. E 29 οὔτε (alt.)— ἄλληλα om. A μετέβαλεν] 

post A ras. 1 litt. E 31 εἰ] e corr. Ὁ 
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ϑέσει ἀπώλεσεν ἕχαστον τὸ ἑαυτοῦ εἶδος, πῶς ἐν | τῇ φϑορᾷ tod συν- 292» 

ϑέτου πάλιν αὐτὸ ἀπολαμβάνει; χἂν γὰρ ἐν τῷ συνϑέτῳ μεταβάλλοι εἰς 
ἄλληλά τινα καὶ τό τε ὕδωρ τὸ ἐν Flv ἐξαεροῦται χαὶ 6 ἀὴρ ἐχφλογοῦται, 
ἀλλὰ τά γε σώματα αὐτῶν ἁφῇ συνῆπται, χαί τι πάντως Lael χαὶ τῇ 

5 χόλλῃ τῇ χατὰ τὰς τέχνας ἀνάλογον" οὐδὲ ἢ χόλλα δὲ συνεχῆ ποιεῖ: οὐδὲ 

yap ἀφανίζει τῶν χολλωμένων τὰ πέρατα: ἀλλ᾽ ὥσπερ πλειόνων λαμπάδων 

συνιουσῶν 7% πασῶν φλὸξ μίγνυται χαὶ μία εἶναι δοχεῖ, χωριζομένων δὲ 
τῶν λαμπάδων συναποσπᾶται ἣ οἰχεία ἑχάστης φλὸξ χαὶ τὸ ἀπὸ τῆς φλογὸς 

φῶς, οὕτω χαὶ ἢ τῶν τεσσάρων στοιχείων σύνοδος τῶν σωμάτων παραχει- 
> 

10 μένων χαὶ συναλλοιούντων ἄλ οὐ ταῖς ποιότησι υἱαν ἐπιπρέπειαν ἐβίμαίνοε 

ὥσπερ χαὶ τὸ ἀπὸ διαφόρων ψόφων συγχείμενον μέλος τῇ χατὰ μιχρὰ 

παραϑέσει χεχραμένον χαὶ ἕν εἶναι δοχοῦν. τοιοῦτον γάρ τι χαὶ ἥ heyo- 

ugvy χρᾶσίς ἐστι σωμάτων ἀλλήλοις παραχειμένων, ἕως ἂν παραχέηται, 

συναλληίωσις. 

DQ 
- ? Ν ΄, 

p. 306029 ᾿Αλλὰ μὴν xat πρὸς τὰ πάϑη τε 
~ 9 ὯΝ - » y ΄ 

τοῦ ἐν δὲ τῷ οἰχείῳ χύβ 
μι σι 

χαὶ τὰς δυνάμεις ἕως 

ο 

"Evarov ἐπιχείρημα τοῦτο τὴν τῶν σχημάτων ὑπόϑεσιν ἐλέγχον ὡς 

ob τυγχάνουσαν τοῦ σχοποῦ, δι’ ὃν ὑπετέϑη: χαὶ γὰρ πρὸς τὰ πάνυ) 

χαὶ τὰς δυνάμεις καὶ τὰς χινήσεις, (etc) ἃ μάλιστα βλέψαντες οὕτως 

20 ἐσχημάτισαν, ἀσύμφωνα τὰ ὌΞΤΕΝΝ τοῖς σώμασίν ἐστι. λέγει δὲ 

πάϑη μὲν τὰς παϑητιχὰς χαλουμένας ποιότητας, οἷον ϑερμότητας, ψύξεις 

χαὶ τὰς τοιαύτας, δυνάμεις δέ, xa ἃς ἣ κατὰ φύσιν χίνησις, pace τας, 

χουφότητας, χινήσεις δὲ τὰς χατὰ τόπον: ἢ δυνάμεις μὲν τὰς τῶν 
ποιούντων πρὸς τὸ ποιεῖν παρασχευάς, οἷον xa) ἣν ϑερμαίνει τὸ ϑερμαῖ- 

΄, 95 vov, πάϑος δέ, χαϑ᾽ ὃ ϑερμαίνεται τὸ ϑερμαινόμενον, κίνησις δὲ ἢ 
\ > ~ ἘΠ OZ: 5)? 2 ᾿ - ς ΄ o ~ Peal 

μεταξὺ ἀμφοῖν, ἢ ϑέρμανσις. ἀλλ᾽ ἐν μὲν τοῖς ὑστέροις οὕτω μᾶλλον αὐτὰ 

διαιρεῖ, νῦν δὲ χατὰ τὴν προτέραν εἰρημένην ἐπιβολήν. πρῶτον οὖν πα- 

ραδίδωσιν, ὅπως εἰς ταῦτα βλέποντες διένειμαν τὰ σχήματα τοῖς σώμασι, 

χαὶ οὕτως, ὅτι μὴ τυγχάνουσι τοῦ σχοποῦ, δείκνυσιν. ἐπεὶ γὰρ εὐχίνητον, 

80 φησίν, ἐστι τὸ πῦρ καὶ ϑερμαντιχὸν καὶ χαυστιχόν, οἱ μὲν περὶ Δημό- 
χριτον ἐποίησαν αὐτὸ σφαῖραν, οἱ δὲ τὰ ἐπίπεδα πυραμίδα" χαὶ γὰρ 

σ 
ἢ μὲν σφαῖρα εὐχίνητος διὰ τὸ χατὰ σημεῖον ἅπτεσθαι τοῦ ὑποχειμένου 

5 

10 

15 

35 

1 ἀπώλεσεν] -ὦ- e corr. E! 2 ἀπολαμβάνει] seq. ras. 1 litt. E yap om. E 

μεταβάλλει EF: μεταβάλλῃ ADe 3 ἐξαερῶται ὁ ἐχφλογῶται ¢ ὁ τὰς 

ο 
om. ὁ ἀνάλογ A οὐδὲ (alt.)] οὐδὲν A 10 μίαν δὲ E 12 χεχραμμένον A 

13 ἕως] ὡς DEF: corr. E? pearee mee QEF: wapaxd//ytat A: παραχαταχέηται c 

15 te om. E χαὶ (alt.)— τοῦ (16)] ἕως Ὁ 17 ἔνατον DE: ὃ. A: ἔννατον E?Fe 

τὴν om. DE 19 τὰς (alt.) ins. A εἰς scripsi: om. ADEbe: πρὸς ἘΦ 20 ἐστιν 

Ec: v eras. E 22 τὰ τοιαῦτα Fe ἡ] 7A χίνησιν A, sed corr. 

23 τόπον] τὸν τόπον A 24 ποιούντων] ποιοτήτων DE χατασχευὰς Fe 

26 ἐν] εἰ DE: corr. Ε" 28 σώμασι] seq. ras. 1 litt. E 
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ἐπιπέδου χαί, ὡς 6 Πλάτων φησίν, ἐπὶ ἀπ ποδὸς ἐν 7 δὲ 292 

πυραμὶς διὰ th ὑπὸ τριγώνων περιέχεσϑαι, ἅπερ Soe ἐστι τῶν εὐϑυ- 
\ γράμμων σχημάτων, χαὶ διὰ τοῦτο ἕδραν ἐλαχίστην ἔχουσα χαὶ ἢ πυραμὶς 

[4 4 \ [4 Snel, >) \ , ς ~ δ)ν Ν 

YALOTA βέβηκε. UAL ξντοῖι αἀνομοῖον ον τὸ τριγῶνον εαὐυτῷ Ola TO aud 45 

yv ΄ ΄, b] “4 \ bY ev a oa ς ’ Qe: 

5 ἔχειν γώνιας γωνίαις ἀντιρρόποὺυς χαὶ oe πλευραῖς, | ὡς τὸ τετρά- 2981 

Ἴωνον, ἀλλὰ πλευρὰς γωνίαις, εὐχόλως ῥέπει χαϑάπερ ἐν ζυγῷ διὰ τὴν 

ἀνομοιότητα τῶν an ἐναντίας. χαὶ ϑερμαντικώτατα χαὶ χαυστιχώτατα 

ταῦτα τὰ σχήματα δοχεῖ, διότι χαίει μὲν χαὶ ϑερμαίνει ταῖς γωνίαις, ὥς 

φασι, τὰ σώματα διαχρίνοντα χαὶ διαιροῦντα λεπτομερῶς, ἔστι δὲ ἢ μὲν 

10 πυραμὶς ὀξυγωνιώτατον, τὸ δὲ σφαιριχὸν ὅλον γωνία: εἰ γὰρ τὸ συγχεχαυ- 

μένον ἐστὶ γωνία, 7 δὲ og φαῖρα xa) ὅλην ἑαυτὴν συγχέχαμπται, εἰχότως 

ὅλη γωνία λέγεται. εἰπὼν οὖν, ὅπως ἐφαρμόζουσι ta πάϑη χαὶ τὰς χινή- 
΄ 

15 

20 

OD 
<0 

990 

It.) 

νὴ - 

x 
το 

σεις τοῖς σώμασι, δείχνυσιν, ὅτι χατὰ τὴν χίνησιν ἀυφότεροι διημαρ- 

τήχασι τοῦ σχοποῦ χαὶ ot το χαὶ οἱ πυραμίδα τὸ πῦρ ποιήσαντ τες 

15 διὰ τὸ εὐχίνητον. xdv γὰρ εὐχινητότατα ταῦτα τῶν σχημάτων ἢ διὰ τὸ 

ἐλαχίστῳ ἅπτεσθαι tod ὑποχειμένου χαὶ ἥχιστα βεβηχέναι, ἀλλὰ χατὰ τὴν 

τοῦ πυρὸς χίνησιν οὐ μόνον εὐχίνητα οὐχ ἔστιν, ἀλλ᾽ οὐδὲ ἔχει ὅλως 

αὐτήν. ἣ μὲν γὰρ τοῦ πυρὸς χίνησις ἄνω χαὶ χατ᾽ εὐϑεῖαν ἐστι, ταῦτα 

ὃὲ εὐχίνητα χατὰ χύλισιν: εὐπερίτρεπτα γάρ ἐστι χαὶ εὐμεταχύλιστα. τί 

90 οὖν ὄφελος τούτων τῶν σωμάτων πρὸς εὐχινησίαν πυρός; ἔπειτα, φησίν. 

εἰ διὰ τοῦτο τορος ἐστὶν ἢ γῇ διὰ τὸ βεβηχέναι χαὶ μένειν, ἐπειδὴ 

υόνιμον τοῦτο τὸ σχῆμα, ἕχαστον GE τῶν στοιχείων ἐν μὲν τῷ οἰχείῳ 

τόπῳ μένει χατὰ φύσιν, χινεῖται G& ἐχ τοῦ ἀλλοτρίου ἐπὶ τὸν οἰχεῖον μὴ 

χωλυόμενον, δῆλον, ὅτι ἕχαστον τῶν στοιχείων ἐν τῷ ἀλλοτρίῳ 

25 τύπῳ σφαῖρα ἐστιν ἣ πυραμίς, ἐν δὲ τῷ οἰχείῳ χύβος. χαὶ συνᾶά- 

ξεις τὸν λόγον οὕτως: χαὶ πῦρ χαὶ γῇ χαὶ τῶν ἄλλων ἕχαστον ἐν τῷ 

οἰχείῳ τόπῳ μένει" τὸ μένον χύβος: ἕχαστον ἄρα τῶν τεσσάρων ἐν τῷ 

οἰχείῳ τόπῳ χύβος ἐστί. χαὶ πάλιν: ἕκαστον ἐν τῷ ἀλλοτρίῳ τόπῳ χινεῖ- 

ται τὸ χινούμενον σφαῖρα 7 πυραμίς: ἕχαστον apa ἐν ἀλλοτρίῳ τόπῳ 

80 σφαῖρα ἣ πυραμίς: ὥστε. χαὶ τὸ πῦρ ἔσται χύβος χαὶ ἢ γῇ σφαῖρα. 

᾿Επιστῆσαι δὲ ἄξιον, ὅτι χαὶ ὃ ᾿Αριστοτέλης οἶδεν tov [᾿λάτωνα. μόνι- 

μὴν νομίζοντα τὴν γῆν. εἴπερ διὰ τοῦτο κύβον αὐτὴν ἔλεγεν διὰ τὸ βεβη- 

χέναι χαὶ μένειν, ὥστε, ὅτε ἐν τῷ πρὸ τούτου βιβλίῳ ἰλλομένην χαὶ χινου- 

1 Πλάτων] Politic. 210 ἃ ποδὸς} τοῦ ποδὸς A 2. ὃ εὐθυγραμμάτων A 

3 ἔχουσα] ἔχουσι C 5 γωνίας om. E γωνίαις] mut. in γωνίας E T xav (ἃ 

Ab: δὲ zat DEe Ὁ διαχρίνοντα om. A μὲν om. A 10 ὀξυγωνιωτάτη ¢ 

υ. 

10. 11 συγχεχαμένον K 12 τὰς] at Ὁ 10 ἐλαχίστως Ac 11 ἔστιν] ἔσται Ac 

18 ἐστιν ὁ 19 “χίνητα ὁ χύλισιν] corr. ex χόλλησιν ΤΣ 20 εὐχί 

ow A 22 τῶν στοιχείων] corr. ex τὸ στοιχεῖον A 24 ἐν] ἐν μὲν Ac 

25. 26 συνάξει DE 26 οὕτω DEF χαὶ πῦρ CDEb: πῦρ μὲν Ac: xat 

πῦρ F 21 τόπῳ om. ὁ τόπῳ —alt. τόπῳ (28) om. A 28 τῷ om. E 

29 ἐν] τῶν ἐν A: ἐν τῷ ὁ 90 πυραμίς ἐστιν Fe 91 οἷδε DE 32 αὐτὸν E 

ἔλεγε Ὁ 33 βιβλίῳ] cap. 13. 29331 ἠλλομένην A: ἰλλουμένην Ὁ 
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μένην τὴν γῆν ὑπὸ τοῦ Τιμαίου λέγεσϑαι εἶπε, πρὸς τοὺς οὕτω τὰ τοῦ 2938 
Τιμαίου ἐχδεχομένους ἀπήντησεν. 37 

) ? Va ms ΄ " \ Oe Ren pol) ee nae , 4 

AXX ἴδωμεν, τί καὶ πρὸς ταύτην mys ἘῊ τ ἫΝ ἀντέϑηχε [᾿ρύχλος. 
Ἃ σ ~ » 

λέγει τοίνυν, ὅτι, χἂν ἐν τοῖς οἰχείοις τόποις ἧ τὰ στοιχεῖα, οὐχ ἄνευ 

> 

, 5 ~ ΄ ,ὔ 

5 χινήσεώς ἐστι τά γε ἐκ τῶν εὐχινήτων σχημάτων συγχείμενα" σείονται 40 

γὰρ at πυραμίδες ἀεὶ ov ιὰ THY ἀνομοιότητα τῆς χορύφῆῇς πρὸς τὴν βάσιν. 

οὕτω ὃὲ χαὶ τὰ τοῦ ἀέρος στοιχεῖα χαὶ ταῦτα ἐν οἰχείῳ τόπῳ ὄντος ἀεὶ 
ε v ~ > ~ >, ~ , 

ῥέουσιν ἔοιχε, χαὶ τὰ τοῦ ὕδατος ἀεὶ χυλινδεῖσϑαι φιλεῖ: προστυγχάνουσαι 

γὰρ αἵ κορυφαὶ ταῖς τῶν ὁμοίων βάσεσι χαὶ χρουόμεναι σαλεύουσι τὸ ὅλον, 4 
z v > o . ~ © 

10 ἐν ᾧ ἔστι τόπῳ ἕκαστον. χινούμενα δὲ οὕτω χυχλιχὴν | μιμεῖται φορὰν 293d 
5 SN ~ ΄ SOX es \ ΄ ΄, > \ ἢ v 

οὐκ ἀπὸ τοῦ μέσου οὐδὲ ἐπὶ τὸ μέσον φερόμενα, ἀλλὰ περὶ ἄλληλα τρε- 

v 

πόμενα ἐν τῷ αὑτῶν τόπῳ. τὰ δὲ τῆς γῆς στοιχεῖα μένει, διότι τὰς χορυ- 
\ Dh >>. at > 

gas 2 ταῖς aa τὰς αὗτας, ὃρᾷ O& οὐδεν τὸ μόοιοὸν εἰς 
Ὁ σ 

TO OULOLOY, 

εἴτε χατὰ σχῆμα εἴτε χατὰ δύναμιν εἴτε χατὰ μέγεϑος ἔχει τὴν ὁμοιό- 5 

15 τητα. 

>» i) > ΄ ΤᾺ ~ ~ 

p. 307213 Ἔτι δέ, εἰ Deppatver xat καίει. τὸ πῦρ ἕως tod τοῦτο 

Actéas, ὅτι ταῖς χινήσεσιν οὐ συμφωνεῖ τὰ σχήματα, ἐφεξῆς δείχνυσιν, 10 

ὅτι οὐδὲ ταῖς παϑητικαῖς ποιότησιν. εἰ γὰρ διὰ τὰς γωνίας ϑερμαίνε 

90 τὸ πῦρ, καί ἐστιν ἣ γωνία Seer τῷ τμητιχὸν εἶναι: οὕτω γὰρ χαὶ 
ὃ Πλάτων τὸ ϑερμὸν οἷον τεμόν τι ὁμολογεῖ τοῦ p παρεμβληϑέντος διὰ 15 

ι ΄ ΄ Ψ - ΄ y 1 
τὴν χίνησιν: εἰ πάντα ἔχει TA στοιχεῖα γωνίας, πάντα ἂν εἴη τμητιχὰ χαὶ 

\ 

τ 
, wv 8 / ~ ~ 5 wv vv 5 ἢ 

ϑερμαντιχὰ χαὶ μόνον ἄρα διοίσει τῷ μᾶλλον χαὶ ἧττον ἄλλο ἄλλου ϑερ- 
~> 

υαίνειν. ἀλλὰ ἮΝ τοῦτο ψεῦδος, ὡς δῆλον ex τοῦ τινα τῶν στοιχείων 

25 μὴ μόνον wy, ϑερμαίνειν ἀλλὰ χαὶ oye" ψεῦδος ἄρα χαὶ τὸ ἡγούμενον. 
΄ QA \ ΄ (ays Fra —~ ~ ὅτι διὰ τὰς γωνίας Vepuatver τὸ πῦρ. 20 

Λέγει δὴ χαὶ πρὸς τοῦτο τὸ δέχατον ὁ []ρόχλος, ὅτι χαχῶς εἴληπται 
Ἁ 

τὸ τὴν γωνίαν εἶναι ϑερμαντιχήν, χαὶ τούτῳ τὸ ψεῦδος ἠχολούϑησεν. ὃ 
\ ye “ ᾿ FS \ POR ww ee ~ Y.5 Ως , \ 

yap Τίμαιος, ὅτι μὲν ὀξύ τι τὸ πάϑος τοῦ ϑερμοῦ χαὶ διαιρετιχόν, παρὰ 

1 thy γὴν om. D εἶπεν ἘΣ, sed corr. οὕτως & 2 ἀπήντησε A 

3 ἀντέϑειχε E: ἀντέϑηχεν ὁ Ac 7 ὄντος scripsi: existentis Ὁ: ὄντως AE: ὄντα De 

9 τῶν] bis Ὁ χρουόμενα E: corr. 155 σαλεύουσι] o- e corr. E? 11 οὐδ᾽ ¢ 

12 αὑτῶν b: αὐτῶν E et corr. ex αὐτῷ F: αὐτῷ AD 13 δρᾷ — ὅμοιον (alt.)] lac. 

E: ποιεῖ δὲ οὐδὲν ὅμοιον εἰς ὅμοιον ΚΕ" 14 σχῆμα] τὸ σχῆμα DE ἔχοι A 

16 ὃ᾽ ς χάει © τὸ --- ψεῦδος (17)] ἕως Ὁ 17 δ᾽ Ee ἐστὶ om. Εἰ 

18 ὅτ ὅτι ἐστὶ c 1 κινήσεσι E: corr. ἘΠ σύμφωνα Fe 20 ϑερμαντιχὴ A(b) 
τῷ] corr. ex τὸ E? τμητικὴ A(b): τμητιχὰς C 21 τι ὁμολογεῖ] ἐτυμολογεῖ c, 

non male παραβληϑέντος A 22 etn) εἰς DE: corr. E* 22. 38 καὶ 

ϑερμαντιχὰ om. ὁ 23 ἄρα ἘΞ: παρὰ ADEF: om. b ᾿ς διοίσει] ὃ seq. lac. F: 

διούσει A 25 μόνον μὴ] bis E, sed corr.: μόνον C: μόνον οὐ F 26 τὸ om. A 
2 

27 δὴ] δὲ Ὁ 28 εἶναι om. A 29 παρὰ] x A 
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τῆς αἰσϑήσεως ἔλαβε, τέμνει δὲ τὸ τέμνον οὐ γωνίᾳ ἁπλῶς, GAR ὀξύτητι 2980 
μὲν γωνίας λεπτότητι δὲ πλευρᾶς: οὕτω γὰρ χαὶ αἱ τέχναι τὰ τυητικὰ 26 
ποιοῦσιν ὄργανα, χαὶ ἢ φύσις τῶν ἐν τοῖς ὀδοῦσι τομέων χαὶ τὰς γωνίας 
ὥξυνε χαὶ τὰς πλευρὰς ἐλέπτυνε τοὺς μασητῆρας πλατύνασα. χρεία δὲ 

5 χαὶ ταχείας χινήσεως. οὐχ ἄρα τῇ γωνίᾳ ἁπλῶς δοτέον τὴν τοιαύτην δύ- 30 
ναμιν, ἀλλὰ τῇ ὀξύτητι τῆς γωνίας νυττούσῃ χαὶ τῇ λεπτότητι τῆς πλευρᾶς 
τεμαχιζούσῃ χαὶ τῷ τάχει τῆς χινήσεως- δεῖ δὲ προσεῖναι χαὶ μέγεϑος, 

ς ἐν πυραμίδι, ἵνα βιαζόμενον εἰσδύῃ. εἰ οὖν ἐν μόνῳ τῷ πυρὶ γωνίας 5. 

ΟῚ 4 στὶν ὀξύτης χαὶ πλευρᾶς λεπτότης χαὶ τάχος χινήσεως, εἰκότως τοῦτο 35 ΟΣ 

f Ἂς [4 \ ~ 9X 5 ~ 35 \ x 2 ire — ‘> 10 μόνον Yepuov, xat τοῦτο δὲ ob πᾶν, ἀλλὰ τὸ ax μειζόνων πυραμίδων. 
Q 7 σ ΄ Diy 4 Ὑ ~ ye X > ~ >. d \ διόπερ, ὥς φησιν ὃ Τίμαιος, ἔστι τι πῦρ φωτίζον μὲν οὐ χαῖον δὲ διὰ 
τὸ ἐχ σμιχροτάτων εἶναι στοιχείων, χαὶ κατὰ τοῦτο ὁρατόν ἐστι τὸ πῦρ. 

Taya δὲ οὐδὲν ἂν εἴη χεῖρον χαὶ αὐτὴν τοῦ Πλάτωνος παραϑέσϑαι 40 
τὴν λέξιν ἔχουσαν οὕτω “ἱπρῶτον μὲν οὖν, ἢ πῦρ ϑερμὸν λέγομεν. ἴδωμεν } ςς eyo DUT TO DY υξ > ἢ ρ ὕξερμο ξγόμξν. με 

15 οὕτως σχοποῦντες τὴν διάχρισιν χαὶ τομὴν αὐτοῦ περὶ τὸ σῶμα ἡμῶν 1ι- 
Tee > Ql σ \ \ 5’, »" ζ΄ , le X Se γομένην ἐννοηϑέντες. ὅτι μὲν γὰρ ὀξύτητι τὸ πάϑος, πάντες σχεδὸν αἰσϑα- 

νόμεϑα, τὴν δὲ λεπτότητα τῶν πλευρῶν χαὶ γωνιῶν ὀξύτητα τῶν τε μο- 45 
ρίων σμιχρότητα᾽᾽, ὡς πρὸς τὰ ἄλλα δηλονότι, “καὶ τῆς φορᾶς τάχος, οἷς 
πᾶσι σφοδρὸν ὃν χαὶ τομὸν ὀξέως τὸ προστυχὸν ἀεὶ | τέμνει, λογιστέον 3941 

20 ἀναμιμνησχομένοις τὴν τοῦ σχήματης αὐτοῦ γένεσιν, ὅτι μάλιστα ἐχείνη 
χαὶ οὐχ ἄλλη φύσις διαχρίνουσα ἡμῶν χατὰ σμιχρά τε τὰ σώματα χερμα- 
τίζουσα τοῦτο, ὃ νῦν ϑερμὸν λέγομεν, εἰκότως τὸ πάϑημα χαὶ τὸ ὄνομα, ὃ 
παρέσχεν." 

ἢ. ΒΕ Μὴ 9. 307219 Ἅμα δὲ συμβήσεται χαὶ τὰ μαϑηυματιχὰ σώματα | ϊ ᾿ li ἢ 

Ω τοῦ GAN οὐχ ἁπλῶς οὕτω λεχτέον, ὡς λέγουσιν. to σι 

Ἑνδέχατον τοῦτ Φ ὧν Aa 4 Pas [ΟἹ cr Oo -- = R 
> Ἁ >) , >) , ‘ 

εις πολλὴν αἀπαγὸν αἀτοπιᾶὰν χαὶι χώμῳ- 10 
a7 \ / > τὶ Nn Le ee ABC ΄ \ ἐὼν OLAV τὴν λόγον. ει {2p Ola Tas γῶνιας AGLEL χαὶι ϑερμαίνει το πυρ, συμ- 

βήσεται καὶ τὰ μαϑηματιχὰ σώματα xaterv καὶ ϑερμαίνειν. χαὶ 
τάχα ἐπὶ τούτων οὐδὲ τὸ τὴν ὀξύτητα τῶν γωνιῶν αἰτιᾶσϑαι βοηϑεῖ τι τῷ 

\ 30 λόγῳ xat γὰρ ἐν tots μαϑηματιχοῖς ἐστιν ὀξεῖα γωνία καὶ πυραμίδες χαὶ 15 

1 γωνίαι A 3 τῶν om. DE: corr. E? 4 ὄξυνε E: corr. E? ἐλέπτυνε] 
ἔπλυνε A 6 νυττούσῃ] comp. F: vuttodc® A 7 τεμμαχιζούσῃ Ὁ: τεμαχιζούσης 
F: τεμαχιζούσ᾽ A 8 πυρὶ] corr. ex περὶ E? 11 Τίμαιος] Plat. Tim. 58 ὁ; ef. Tim. 
Loer. 99 b χαίων ἘΠ: corr. E? 12 μικροτάτων E, sed corr. 13 Πλάτωνος] 
Tim. 61 d sq. 14 οὖν om. D ἡ E?: ἢ A: εἰ DEFb εἴδωμεν E: corr. E? 
15 οὕτω D: woe c σῶμ᾽ ¢ 15. 16 γιγνομένην ὁ 16 ὀξύτητι AEb: 
ὀξύ τι DFe 18 ὡς --- δηλονότι] del. E?: om. e ὡς πρὸς] ὥσπερ A τάχος] 
τὸ τάχος ὁ 19 ὀξέως om. D προστυχὸν] προσ yov intercedente lac. 3 litt. D 
τέμνει] μένει DE: corr. EB? 20 μάλιστ᾽ ὁ 21 χαὶ οὐχ] οὐχ E: corr. E?: 
χοὺχ C διαχρίνουσ᾽ ὁ μιχρά A 22 τὸ ὄνομα A: τοὔνομα DEc 
24 σώματα --- τοῦ (25)] ἕως D 25 οὕτω] τοῦτο A λέγουσιν] -ν eras. E 

᾿ 

26 ἀπάγων Καὶ 30 ὀξεῖ A: corr. m. ree, 
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~ > ΄ ΄ 

σφαῖραι χαὶ αὗται ἄτομοι, ὥσπερ καὶ αἱ ὑπὸ τούτων ὑποτιϑέμεναι, τουτέστι 3941 
σ ~ 3, ΄ ~ ΄ Μ 

μὴ διαιρούμεναι εἰς ὅμοια τῷ ὅλῳ οὔτε γὰρ ἢ σφαῖρα εἰς σφαίρας οὔτε 
H πυραμὶς πάντως εἰς πυραμίδας. ὥστε χαὶ χατὰ τοῦτο ὁμοιότης ἂν εἴη 

~ 3 , ΄ > 

χαὶ ἔτι μᾶλλον, εἰ οὐσίαι τινές εἰσι χεχωρισμέναι τὰ μαϑηματιχά, ὡς ἐν 20 

5 Meta ta φυσικὰ πρὸς [[λάτωνα ὡς οὕτω λέγοντα ἀπετείνετο. εἰ δὲ 

χαὶ ἔστιν ἄτομα μεγέϑη χαὶ ἀπαϑῇ χαὶ ἄποια, ὡς of περὶ Δημόχριτον 
a Φ ἜΣ Φ ς VV ἔλεγον καὶ Ξενοχράτης τὰς a γραμμὰς oe ἄντιχρυς τοῖς 

υαϑηματιχοῖς ἂν ἦν ἐοιχότα. ei δὲ ta μὲ 5 ~ - 

αὐτῶν ὑποτεϑέντα thep- 25 
\ [4 \ 

ὑπ᾽ 
μαΐίνει χαὶ χαίει χατὰ τὰς γωνίας, τὰ δὲ μαϑηματιχὰ δυο 

OW 

me Ws τούτοις 

10 ἐσχηματισμένα γωνίαις μηχέτι, λεχτέον τὴν διαφοράν, ahh οὐχ ἁπλῶς 
οὕτω, τουτέστιν ὁλοσχερῶς χαὶ ἀναιπίωρ; λεχτέον, ὡς λέγουσι: ζητοῦντες 

γὰρ τὴν διαφορὰν ἀποδοῦναι, δι᾿ ἣν τὰ μὲν φυσιχὰ χαίει, τὰ ὃὲ μαϑημα- 80 
wv ΕΙ τιχὰ οὔ, εὑρήσουσιν, ὅτι οὐχ al γωνίαι αἴτιαι. αἵτινες οὐδὲν ἔλαττον χαὶ 

ἐν τοῖς μαϑηματιχοῖς εἰσιν, ἀλλὰ τὰ πάϑη, ὧν οὐδὲν τοῖς μαϑηματιχοῖς 
+ , 

15 μέτεστι. 
Ταῦτα μὲν 6 ᾿Αριστοτέλης, 6 δὲ [lodxdos πρὸς αὐτὰ χαλῶς ὑπαντῶν 

τοῦτο ποιεῖ, ὅπερ ὃ ᾿Αριστοτέλης ἀπαιτεῖ, τὸ τὴν διαφορὰν ἀπηδοῦναι ταῖς 35 
' 

ὑποϑέσεσιν axohodtws, xad? ἣν ταῦτα μὲν χαίει, τὰ δὲ μαϑηματιχὰ οὐ 
χαίει. ὁ γὰρ [ἰλάτων χαὶ ἔνυλα χαὶ χινούμενα τὰ σχήματα ταῦτά φησιν 

20 εἶναι: διὰ γὰρ τοῦτο χαὶ τὸ ρ τῷ ὀνόματι προσχεῖσϑαι χινήσεως ὄργανον 
ὑπάρχον. οὐ πᾶν οὖν τὸ γεγωνιωμένον ϑερμαντιχόν, ἂν uy χαὶ ὀξυγώνιον 40 
Es \ \ \ , \ v ΄ Μ \ > ΄, 

Ἢ χαὶ τὰς πλευρὰς λελεπτυσμένον χαὶ ἔτι μέντοι ἔνυλον χαὶ εὐχίνητον. 

αὐτὸς ὃὲ τὰ μὲν πρῶτα δύο παραλιπὼν τὴν δεχάτην ἔνστασιν ἔπλασε, τὰ 

δὲ δύο τὰ τελευταῖα τὴν ἐνδεχάτην. 

A 7 

τὸν πρίονα 3940 πυροῦται ἕως τ τῷ or -- © > ~ 2] — ie) a - - - ἴω xs R - ἴω a 
0 Ws ἴω < 

> ,ὔ 

cls THlaovas. 

Δυοδέχατον χαὶ τοῦτο σχωπτιχόν. εἰ γὰρ τὸ πῦρ, φησί, πυραμίς ἐστιν 

ἢ σφαῖρα χαὶ τῷ διαιρεῖν ϑερμαίνει καὶ πυροῖ, τὸ δὲ πυρούμενον χαὶ 

χαιόμενον πῦρ γίνεται, τὸ δὲ πῦρ σφαῖρά ἐστιν ἢ πυραμίς, ἀνάγχη τὸ 5 

80 χαιόμενον eee: σφαῖραν ἣ πυραμίδα. ἀλλὰ τὸ μὲν τέμνειν χαὶ 

διαιρεῖν εὔλογον ἔστω συμβαίνειν τῷ σχήματι τῷ ὀξυγωνίῳ, τὸ δὲ ἐξ 

1 ὑποτιϑέμενοι E 2 εἰς (alt.)] ἐκ F: ei E 4 εἰσιν E 5 Meta τὰ φυσιχὰ] 

K 1 ἀποτείνεται ὁ 8 ὑποτεϑέντα A: ὑποτιϑέμενα Ce: ὑποτίϑενται DE 

10 ante ἀλλ᾽ del. 4 ἘΞ 11 λέγουσιν Ec 12 διαφορὰν A: διαφορὰν ὡς λέγουτσιν 

DEb 13 καὶ om. A 15 μέτεστιν DEe: v eras. E 20 τὸ] corr. ex 

τῷ E* p] seq. ras. 1 litt. HK: pw A κινήσεως] χτὰλ. Cratyl. 426 ¢ 

21 xai om. E ὀξυγώνιον A: ὀξύγωνον DE 22 πλευρὰς] λεπτὰς A 

λελεπτυμένον DE: corr. E? xat (tert.)] te χαὶ ec 23 μὲν πρῶτα] πρῶτα μὲν 

τὰ A καταλιπὼν E ἔπλασεν E: corr. E* 25 χαόμενον c τοῦ om. Ὁ 

πρίον᾽ ¢ 27 δυοδέχατον AE: δωδέκατον C: δυοχαιδέχατον D σχοπτικόν EB: 

corr. EK? πυραμίς --- σφαῖρα xat (28) om. c 27. 28 ἐστιν ἢ σφαῖρα] ἐστι A 

28 τῷ] τὸ DE: corr. E? 29 καιόμενον] seq. ras. 15 litt. E 
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ἀνάγκης τὴν πυραμίδα ποιεῖν πυραμίδας ἢ τὴν σφαῖραν 294d 
‘ 

’,ὔ ~ uv \ ΝᾺ wv oO aw , "4 4 >I , 

σφαίρας παντελῶς ἄλογον. τὸ δὲ ἄλογον ἢ τοῦ ὁμοίου μάλιστα δείξει 10 
΄“ σ 4 τ v + ~ a] δ ΄ 5 ΄ 

παράϑεσις: ὅμοιον γάρ, ὡς εἴ τις ἀξιοῖ ἣ τὴν μάχαιραν εἰς payatpac 

διαιρεῖν τὸ διαιρούμενον ὑπ᾽ αὐτῆς ἢ τὸν πρίονα εἰς πρίονας. τὸ 

5 μὲν Ἰὰρ τὸ πυρούμενον γίνεσϑαι πῦρ τοῦ πυροῦντος χατ᾽ ἀλλοίωσιν εἰς 
᾿ >>. » X > \ 

ἑαυτὸ τὸ πυρούμενον μεταβάλλοντος οὐδὲν ἄτοπον, τὸ ὃς τὸ διαιροῦν I 

χαὶ τέμνον εἰς ἑαυτῷ ὅμοια τὸ διαιρούμενον διαιρεῖν τῶν ἀπεμφαινόντων 

ἐστί. 3 | 
΄ \ \ \ ~ ΄ ΄, σ \ ~ ~ τὶ αλλ ἵ 

Λέγει δὲ χαὶ πρὸς τοῦτο ὁ [Πρόχλος, ὅτι τὸ πῦρ πυρῶσαν τὸ καυϑὲν — 
[ 

10 διέλυσεν αὐτοῦ τὰ στοιχεῖα χαὶ μετέβαλεν εἰς τὰ ἑαυτοῦ, ἢ ὃὲ μάχαιρα ‘ 
& ᾿ | d 

οὐχ εἰς thy οὐσίαν ὃρᾷ τοῦ τεμνομένου" οὐ γὰρ ἀναλύει τὴν οὐσίαν αὐτοῦ, 20 

ἀλλὰ τὸ ποσὸν ἐχ μείζονος ἔλαττον ποιεῖ διαιροῦσα: οὐδὲ γὰρ αὐτὴ χατ’ 
νη Ὑ \ ~ ~ > \ \ ΄ > > 5 

οὐσίαν ἔχει τὸ σχῆμα τοῦτο Dna χατὰ συμβεβηχός. εἰ οὖν μηδὲν εἰς 
- ~ >. / FS ΡῚ ~ ~ 

τὰ στοιχεῖα τοῦ τεμνομένου δρᾷ μηδὲ ἀμείβει τὸ εἶδος αὐτοῦ, πῶς ἀν εἰς 
or 15 ὅμοια ἑαυτῇ ποιήσαιτο τὴν διαίρεσιν; ἀλλ᾽ ἔστω, φαίην ἄν, τὰ πυρούμενα 2 

διαλύεσϑαι εἰς τὰ τρίγωνα, οἷον ὕδωρ χαὶ ἀέρα χαὶ τὰ στοιχεῖα αὐτῶν τά 

τε εἰχοσάεῦρα χαὶ τὰ ὀχτάεδρα, τί τὸ συντιϑὲν τὰ τούτων τρίγωνα εἰς τὸ 

τοῦ supe: σχῆμα τὴν πυραμίδα, ἵνα πολλαὶ τοιαῦται συναχϑεῖσαι γένωνται 

πῦρ; λέγει τοίνυν ὁ Πλάτων, ὅτι, τὰ διαλυόμενα ὑπὸ τοῦ πυρὸς τρίγωνα 80 
> > Sa ΕΣ > Ἂν bell Ba. Lan) > QZ 

20 ἕως μὲν ἂν εἰς ἄλλο εἶδος συστάντα, οἷον τὰ ἐς εἰχοσαεόρων διαλυϑέντα 
5 7 Ὁ ~ ~ ~ ~ \ i ~ wv ΄ 

εἰς ὀχτάεδρα. διαιρετὸν μᾶλλον ὃν τῷ τοῦ πυρὸς διαιρετιχῷ OTL μάχηται, 

λυόμενον οὐ παύεται, ἐὰν ὃὲ εἰς τὴν τοῦ πυρὸς φύσιν συστῇ, πέπαυται" 
Oo 75 a Ὑ ΄ CL) 5 ΄ = 

τὰ γὰρ ὅμοια οὔτε ποιεῖ τι εἰς ἄλληλα οὔτε πάσχει ὑπ Ὁ τ “ANY 80 
Sat Sars ΣῊΝ ὦ eee Ee et eee: 

δὲ αὐτῶν ἀχοῦσαι τῶν τοῦ “Πλάτωνος παγχάλων ῥημάτων “mde γὰρ δὴ λο- 
c 

25 VIGMUENE At Y “πΔ}λ1" Ne. ὅταν ἐ + AguSavoucvoy τῷ» Od on : γισώμσμει QA AQUI παλιν. Wes, ταν EV Top aE ener τῶν AZhAWY UT 
in ῷ 

αὐτοῦ τι γένος τῇ τῶν γωνιῶν χαὶ χατὰ τὰς πλευρὰς ὀξύτητι τέμνηται, : 

ξυστὰν μὲν εἰς τὴν ἐχείνου φύσιν πέπαυται τεμνόμενον" τὸ γὰρ ὅμοιον χαὶ 40 

ταὐτὸν αὑτῷ γένος ἕχαστον οὔτε τινὰ μεταβολὴν ἐμποιῆσαι δυνατὸν οὔτε i 

τινὰ παϑεῖν ὑπὸ τοῦ χατὰ ταὐτὰ ὁμοίως te ἔχοντος" ἕως δ᾽ ἂν εἰς ἄλλο 
΄ “ ΄ 5 , >) 7 27 ~s Q 7 

30 γινόμενον ἧττον ὃν xpstttovt μάχηται, λυόμενον οὐ παύεται". δήλον GE, 

3.4 διαιρεῖν εἰς μαχαίρας Ac 3 εἰς] ὡς DE: corr. E? 4 εἰς] ὡς DE: corr: E? 

5 xata DE 6 ἑαυτὸ AC: αὐτὸ DEe οὐδὲν ἄτοπον om. A 7 eis] del. E? 

ἑαυτὸ A ἀπεμιφαινόντων)] ἀτοπωτάτων Fe 8 ἐστίν Ke 9 πυρῶσαι EK: 

corr. 1? 10 μετέβαλλεν E 11 thy] τὰ A 12 ἔλαττον] seq. ras. 2 litt. E 

13 μηδὲν] μὴ Fe 14 ἀμείβη A: ἀμοίβει E: corr. E? 15 φαίην ADEF: dicetur Ὁ 

φαῖεν KE’ K*e 16 ἀναλύεσϑαι A 18 γίνωνται E 20 ἂν A: om. DEb 

συνιστάμενα ὁ 21 ov A: ἐν DEb μάχηται] corr. ex μάχη τὲ E*: μάχη τὲ F 

22 λυόμενα ὁ (pugna perfecta b) παύεται] corr. ex παράγηται E?: cessabunt Ὁ | 

23 χαλὸν --- παύεται (30) om. F: mg. K? χαλὸν Ab: χάλλιον DEK* ς 24 παγκχάλ- 

λων E δημάτων)] Tim. 56 e sq. dy] 6 corr. EB! 24. 25 λογισόμεϑα E: 

λογισώμεϑ᾽ ς 25 λαμβανόμενον ΑἸ: λαμβανομένων ΕΚ’ 91. 28 χαὶ 

ταὐτὸν] “aT αὐτὸν A 28 αὐτῷ ADE 29 ταὐτὰ K2b: ταῦτα ADE: ταὔϑ᾽ ς 

τε δ Ρ: τοῦ ἔχοντας A deinde add. οὔτε τι δρᾶσαι δύναται HE? Κ' ἄλλο 

τὸ ὃ 30 γιηνόμενον DEK*c ov om. A παύηται A 
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FAR eECREG MAIC EUDVEl OTe μεν τόδε τὸ Ova SSS, Sete 2941 ὅτι οὐχ εἰχῇ χαὶ ὡς ἔτυχε ποτὲ μὲν εἰς τόδε τὸ σχῆμα ποτὲ δὲ εἰς ἄλλο 2940 
; fi \ > . LS > \ . ’ὔ >) \ ‘ \ \ > ‘ 

συντίϑεται τὰ ἐπίπεδα, ἀλλὰ τὸ Olahdov αὐτὰ τὴν μὲν πρὸς ἐχεῖνη τὸ 

σχῆμα, ὅπερ εἶχεν, ΕἸ τ abet οἴον τὴν πρὸς τὸ elxoodedpov, ἀφα- 295: 
, Ἁ > ’ὔ 

νίζει παχυτέραν τινὰ οὖσαν χαὶ ϑολωδεστέραν, πρὸς GE τὸ ἐγγὺς υμεϑίστησι 

5 χαϑαρώτερον τὸ τοῦ ἀέρος, χαὶ πρῶτον εἰς ὀχτάξδρα συμπήγνυται, εἶτα 
~ ΄ - ᾿Νν ΄ ΄ ΟΝ ‘ 4 , 

χαὶ ταῦτα ὑπὸ τοῦ πυρὸς Stahvoucva χαϑαίρεται μᾶλλον ual λεπτύνεται ὃ 
Δ >) . / > cant ὌΝ as ‘ 

χαὶ γίνεται πρὸς π πηραμίδος σύστασιν ἐπιτήδεια. δῆλον δέ, ὅτι, πρὸς ὃ ἂν 

εἶδος ἐπιτηδείως ἔχῃ σχήματος, τοῦτο χαταδέχεται ῥαδίως, χαὶ διὰ τοῦτο 
, 2F Dd A) DF 

€& VOATOS A710 πρῶτον γίνεται χαὶ τότε ες Ὁ 

“ 
EMS TOV 7 2 - 

oO 
[0] Cant < a ° < Φ < 

” ~ 

10 p. 307431 Ἔτι δὲ γελοῖον τὸ πρὸς τὸ ὃ 
“Ὁ > \ Ἁ ΄ὔ 

υᾶλλον ἐπὶ τὸ συγχρίνειν. 

Τρισχαιδέχατον μέμφεται τοῖς τῷ διαιρετιχῷ μόνον ἀλλὰ μὴ τῷ 15 

συγχριτιχκῷ μᾶλλον τὸ πῦρ χαραχτηρίζουσιν ἢ ἀμφοτέροις. δοχεῖ yap, 
᾿ 

φησίν, μᾶλλον συγχρίνειν χαὶ συνορίζειν ἡ διαχρίνειν, εἴπερ διαχρίνει μὲν i ? i Hy ‘ ΐ ‘ 

15 τὰ μὴ ὁμόφυλα, ὅταν χρυσὸν ἀργύρου διαχωρίζῃ ἣ τὴν σχωρίαν ἀποχα- 

ϑαίρῃ τοῦ σιδήρου, συγχρίνει δὲ τὰ ὁμόφυλα. εἰ οὖν τιμιώτερον τοῦτο, 

προηγουμένην ἂν ἔχοι ταύτην τὴν ἐνέργειαν τὸ πῦρ, ἢ GE διάχρισις χατὰ 90 
- \ \ ¢ , 5» - \ σ Ἔ 

συμβεβηχός: συγχρῖνον γὰρ τὸ ὁμόφυλον ἐξαιρεῖ τὸ ἀλλότριον: ὥστε, 
΄, x ΄ ~ . Ν ~ ~ v wv 

φησίν, 7 πρὸς ἄμφω ἐχρῆν ἀποδοῦναι τὸ σχῆμα τῷ πυρί, εἴπερ Auow 

20 ἐνεργεῖ συγχρῖνον τε χαὶ διαχρῖνον, 7 μᾶλλον ἐπὶ τὸ συγχρίνειν, εἴπερ 
~ x c >) c ‘\ ond >) Vy ~ >i gk μ8Ξβ: ’ ω"- 

τοῦτο μὲν xa) αὑτὸ ποιεῖ, διαχρίνει GE χατὰ συμβεβηχός. 30 
Πρὸς δὲ τοῦτον ἐνίσταται τὸν λόγον ὃ Hoek: τοὐναντίον λέγων ἀλη- 

ϑὲς εἶναι, διαχρίνειν μὲν χαϑ' αὑτὸ τὸ πῦρ, συγχρίνειν ὃὲ χατὰ συμβεβη- 
, ' ' 3 ΓΕ. 

ε ΄ ~ \ ἜΝ - \ > ΄ - ἌΡΑ ae ΄ > 

KOS" τῷ γὰρ ἐξαιρεῖν τὰ ἀλλότρια τοῖς ὁμοίοις τὴν πρὸς ἄλληλα σύνοδον 

τῷ on 

π 
4 ~ 4 ‘ ΄ 

χαὶ τὴν εἰς ταὐτὸ ῥοπὴν ἐξευμαρίζει. πάντα γοῦν τὰ πύρια χατὰ πασας 30 
\ v " > ΄ \ 

τὰς αἰσϑήσεις διαχριτιχὴν ἔχει δύναμιν: τὴν μὲν γὰρ ἁφὴν διαχρίνει τὸ i | Θ | i i ‘ 
¥ , 3: \ , 

ϑερμόν, τὴν δὲ ὄψιν τὸ λαμπρόν, τὴν δὲ γεῦσιν τὸ δριμύ, χαὶ τὰ φάρμαχα 
ν v μ᾿ 

πάντα, ὁπόσα πύρια, διαφορητιχὴν ἔχει τὴν δύναμιν. ἔτι GE πᾶν μὲν ov 

συγχρῖνον περιίστασϑαι βούλεται τὸ συγχρινόμενον συνωϑοῦν αὐτό, τὸ 35 aA ο΄’ ὦ“ 

πῦρ οὐχὶ περιίστασϑαι. ἀλλὰ δύνειν χατὰ τῶν σωμάτων ἐϑέλει. προστί- 
\e , ‘ i 

on ΓΝ 90 
ὃὸξ. ὅτι “al χατὰ τοὶ ν “ιυστίζοντας τὰ στοιγεῖα λεπτοιυξοὲς Ξ, 0 % “ATA TOUS μὴ GYVUMWATLLCOVTAS TA στηϊχξια Λεπτόμξερες s Q 

1 ἔτυχε] seq. ras. 1 litt. E 4 ϑολωϑεστέραν A υεϑίστησιν E ὃ πρότε- 
pov Fe 8 ἔχει Εἰ: ἔχοι F 9 πῦρ om. D 10 τὸ (pr.) AEF: om. De 

πρὸς — τοῦ] ἕως D 12 τρεισχκαιδέχατον D μὴ] μὴ καὶ ς 13 συγχρι- 

ctxovy E: corr. E? | 14 φησί E 15 μὴ om. DE ἀργύρου AE*b: ap- 

= Pea | 

γύρον DEF: χαὶ ἄργυρον C διαχωρίζει E 15. 16 ἀποκαϑαίρει E 

16 ta om. AF: supraser. K? 17 ἂν] μὲν ἂν c et corr. ex μὲν F ἔχει KE: 

corr. E? 18 ἀλλότριον Ab: ἀλλόφυλον DE 21 διαχρίσει E: corr. E* 

24 τῷ] τὸ DE: corr. E* 25 εὐμαρίζει c πύρια DE: πυρία A: πύρινα Fe 

28 πύρια E: πυρία A: πύρεια Ὁ: πύρινα Fe 30. 31 προστιϑεῖ AF 31 χαὶ 

om. A τοὺς] tov DE: corr. E? σχηματίζηντος Ὁ 
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μᾶλλον νενόμισται τὸ πῦρ, τὸ δὲ τοιοῦτον διαχριτιχὸν μᾶλλόν ἐστιν εἰσδυό- 29a 
usvoy εἰς τὰ ἄλλα ἤπερ συγχριτιχόν. ὅτι ὃὲ τὸ διαιρετιχὸν xa? αὑτὸ 40 

~ ‘ ΄ ἊΝ ~ δ \ 4 \ 3 [4 > , > ? oy Vib Ζ 

τῷ πυρὶ προσήχει, δηλοῖ τὸ μὴ μόνον τὰ ἀλλόφυλα διαχρίνειν ἀπ᾽ ἀλλή- 

λων, ἀλλὰ χαὶ αὐτὸ ἔχαστον: yet γοῦν τὸν χρυσὸν χαὶ τὸν ἄργυρον xat 

5 τὰ ἄλλα μέταλλα τῷ διαχρίνειν αὐτά. 

δι 7 
= p. 30705 [lpdc τούτοις δέ, ἐπεὶ τὸ ϑερμὸν xat τὸ Ψυχρὸν | ἕως 295b 

τοῦ χαίτο! προσῆχεν ἣ πάντα ἀφορίσαι σχήμασιν ἣ μηδέν. 

Ἱεσσαρεσχαιδέχατον χαὶ τοῦτο σαφὲς ἐπιχείρημα δειχνύον, ὅτι ἀδύ- 

or vatoy τὸ ϑερμὸν χαὶ τὸ Ψυχρὸν σχήμασιν ἀφορίζειν. ὁ 68 λόγος τοιοῦτος" 
pant Se \ \ \ ! ~ X\ a Ty = aap \ A C Nn , 

10 τὸ ϑερμὸν χαὶ τὸ ψυχρὸν χαὶ ὅλως τὰ χατὰ τὰς παϑητιχὰς ποιότητας 
ἐναντία ἐστὶ ταῖς απ ἤξοιν τὰ σχήυασιν ἀφωρισμένα οὐχ ἐναντία, διότι 

σχῆμα σχήματι οὐδέν ἐστιν ἐναντίον: τὸ ϑερμὸν ἄρα χαὶ τὸ ψυχρὸν ἀδύ- 
: ita δ᾽ ὦ ΝΣ, ΟΝ δε τς aye Svar VATOY σχήμασιν ἀφορισϑῆναι" ἢ συναγωγὴ ἐν δευτέρῳ σχήματι. δυνατὸν 10 

ὃὲ χαὶ ὑποϑετιχῶς συναγαγεῖν οὕτως" εἰ τὸ ϑερμὸν χαὶ τὸ ψυχρὸν ἐναντία 

15 ὄντα σχήμασιν ἀφορίζεται, εἴη ἂν τὰ σχήματα αὐτῶν ἐναντία: ἀλλὰ μὴν 

σχῆμα CHAR οὐχ ἔστιν ἐναντίον: οὐχ ἄρα τὸ ϑερμὸν χαὶ τὸ ψυχρὸν 
σχήμασιν ἀφορίζεται. ᾿ δηλοῖ δέ, φησί, χαὶ τὸ πάντας ἀπολείπειν τὸ τῷ 15 

~ l4 9 ΄ bas 

Ψυχρῷ προσῆχον σχῆμα τοὺς τὸ ϑερμὸν σχήματι ἀφηρίζοντας" καίτοι ἔδει 

ἢ πάντα τὰ χατὰ τὰς ποιότητας ἐναντία ἀφορίσαι σχήμασιν ἣ μηδέν. 
7 νὴ ΄ > ‘ Vv ΄ , ΄ ~ > ~ ‘ 

20 Kat ταύτην διαλύων τὴν ἔνστασιν 6 [ipdudos λέγει χαλῶς ἀπαιτεῖν τὸν 
\ ~ ~ a _~ 

λόγον τῷ ψύχοντι τὸ προσῆχον ἀποδοῦναι σχῆμα, δεῖν δὲ προσαναμνη- 20 
΄ 5 \ I> > > ΄ 

σϑῆναι περὶ τῆς ϑερμότητος, ὡς οὐ τὴν τοραμιδα ἐλ Tovey εἶναι ϑερμό- 
,ὔ 

για 
5 δ, \ τὰ 

ς ὀξύτητος χαὶ τῆς THA, ἀλλὰ δύναμιν τμητιχὴν διὰ τῆς χατὰ τὰς yw 

χατὰ τὰς πλευρὰς λεπτότητος. ὅτι οὖν ἢ ψυχρότης οὐ .Ν αὐτὴ σχῆμά ἐστιν, 

25 ὥσπερ οὐδὲ 7 ϑερμότης, ἀλλὰ δύναμίς τινος σχήματος, καὶ ὡς ἐχείνη 2% 

τυνητιχή, οὕτως αὕτη συγχριτιχὴ Ov ὥσεως, ual ὡς ἐχείνη χατὰ τὴν ὀξύ- 

τητα τῶν γωνιῶν χαὶ τὴν λεπτότητα τῶν πλευρῶν, οὕτως ἀπ᾽ ἐναντίας 

αὕτη “ata τὴν ἀυβλύτητα τῶν γωνιῶν χαὶ τὴν παχύτητα τῶν πλευρῶν" 

ἐναντία ἄρα ἢ δύναμις αὕτη πρὸς ἐχείνην οὐ τῶν σχημάτων ὄντων ἐναν- 80 
~) τ , ἢ es mt 

30 τίων, ἀλλὰ τῶν ἐν τοῖς σχήμασι δυνάμεων: ἄἀπῃτει GE ὁ λόγος σχῆμα 

ἐναντίον οὐ δέον. ἀλλὰ δύναμιν ἐναντίαν. ὅσα τοίνυν ἀμβλείας ἔχει τὰς 
΄ ~ A , Ὑ ~ > 

TASVPAS, ταῦτα TAS ἐναντίας ξχξι τῇ πυραμίδι ty γωνίας χαὶ παχείας τὰ 

1. 2 εἰσδυόμενον] εἰς δύο μὲν A 2 ἤπερ E?Fb: ὅπερ A: εἴπερ DE 4 yet Eb: 

ἔχει DEF: ἔχειν A οὖν A 6 τούτοις δέ A: δὲ τούτοις DEF ec ἐπεὶ --- 

πάντα (7)] ἕως Ὁ 7 προσῆχεν A: προσήχει KE: comp. F πάντ᾽ ¢ σχήμασιν AD: 

σχήματα Εἰ: σχήματι ἘΠ 8 zai om. CE 11 δυνάμεσι DE 12 οὐδέν 

οὐχ Ac 15 ἀφορίζηται C: ἀφορισϑῆναι E: ἀφορισϑείη ἘΞ εἴη ἂν Ab: om. C: 

χαὶ DE: εἰσὶ zat ὁ 17 ἀπολειπεῖν E: ἀπολιπεῖν DEF 18. 19 χαίτοι ἔδει ἢ] in 

ras. ἘΠ 19 τὰ E?: om. ADE 20. διαλύον Ὁ 21 τὸ om. A 23 τμητιχὴν 

δύναμιν Ac διὰ om. D 24 ἐστι Ac 26 τμητιχή --- ἐκείνη om. DE 

217 πλευράν A 80 δὲ om. A 31 οὐ δέον E: οὐδὲ ὃν Ab: οὐδὲν D ἀμβλίας 

E corr. EK? 
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δυνάμεις χαί ἐστι συγχριτικὰ τῶν σωμάτων τοιαῦτα δὲ τὰ στοιχεῖα τῶν 39» 

τριῶν σωμάτων, διὸ πάντα ἐχεῖνα συγχριτιχὰ δι᾿ ὥσεως συγχρίνοντα, μόνον 36 

ὃὲ τὸ TOP, ὡς εἴρηται, διαχριτιχόν. 

Ταῦτα τοῦ [Ipéxdov λέγοντος ἀπορήσοι ἄν τις, πῶς τῶν ἐν τοῖς σχή- 

μασι δυνάμεων, ὥς φησιν, ἐναντίων οὐσῶν τὰ σχήματα οὐχ ἂν εἴη ἐναν- qo 

τία- at γὰρ δυνάμεις οἰχεῖαι τοῖς δυναμένοις εἰσίν. μήποτε οὖν σχήματα 40 
Ἁ ἊΝ ~ ‘ 4 » ’ ΄ ΄ 

τὰ τέσσαρα λέγει, πυραμίδα χαὶ τὰ λοιπά, ὧν μὴ ὄντων ἐναντίων αἱ δυνά- 

wsts ἐναντίαι εἰσίν, ἐπεὶ μὴ χατὰ τὰ σχήματα αὐτῶν εἰσιν αἱ δυνάμεις" 

οὔτε γὰρ τὸ παχὺ χαὶ λεπτὸν οὔτε τὸ μεγαλομερὲς a σμιχρομερὲς οὔτε 45 
’ , la , ‘ x ‘ 

10 τὸ δυσχίνητον xat εὐχίνητον σχήματός εἰσι διαφοραί, τάχα δὲ οὐδὲ τὸ ὀξὺ 
χαὶ Eo τῶν γωνιῶν ἁπλῶς σχήϊματός εἰσι διαφοραί, εἴπερ μηδὲ ἢ 2968 

γωνία σχῆμα ἁπλῶς. εἰ οὖν χατὰ ταύτας τὰς ἐναντιώσεις χαὶ τοῦ ϑερμοῦ 

χαὶ Ψυχροῦ διαϑέσεις ἀποτελοῦνται ἐναντίαι οὖσαι. οὐδὲν ἄτοπον συμβαίνει, 

ἀλλ ἣ πρότασις ἣ λέγουσα, ὅτι τὰ σχήμασιν ἀφωρισμένα οὐχ ἔστιν ἐναν- 5 

15 Tia, διορισμοῦ δεῖταί τινος" οὐ γάρ ἐστιν ἐναντία χατὰ τὰ τῶ τοῦς ἔχειν 

μέντοι ἐναντία οὐ κωλύεται. εἰ δὲ xat βιάζοιτό τις χατὰ τὰ σχήματα 

τὰς ἐναντιώσεις εἶναι, ὑπομνησϑῆναι χρὴ τοῦ ᾿Δριστοτέλους ἐν on τῇ 
΄ Vv 

πραγματεία εἰπόντος, ὅτι ἔστι πως χαὶ ἐν τὸ ts σχήμασιν ἐναντίωσις. 10 
\ > > X \ ~ ~ o~ Qf ~ oe 

4S OS ξ ) Ἐξ 7) “ cus , τ νης, ᾿ὑπειδὴ δὲ τὴν περὶ τοῦ ϑερμοῦ ῥῆσιν τ τ το τοῦ [[λάτωνος 

20 χαλὸν ἂν εἴη χαὶ τὴν περὶ τοῦ ψυχροῦ μετ᾽ ἐχείνην. εὐϑὺς ἐπαχϑεῖσαν 
> “Ὁ - Coney \ ΄ ΄ >\ 
ἐνταῦα προσϑεῖναι: “tO δὲ ἐναντίον τούτῳ κατάδηλον μέν, ὅμως δὲ μηδὲν 

ἐπιὸ 
΄ an 

εὲς ἔστω λόγου" τὰ yap δὴ τῶν περὶ τὸ σῶμα ὑγρῶν μεγαλομερέστερα 15 

ξὸρας ΄-υ σιόντα τὰ σμιχρομερέστερα ἐξωϑοῦντα εἰς τὰς ἐχείνων μὴ δυνάμενα 

Dvat ξυνωϑοῦντα ἡμῶν τὸ νοτερὸν ἐξ pena χεχινημένου τε ἀχίνητον ὼ; 

Ψ 

cane χαὶ τὴν ξύνωσιν ἀπεργαζόμενα πήγνυσι" τὸ ὃὲ παρὰ φύσιν 

υναγόμενον μάχεται χατὰ φύσιν αὐτὸ > c Ἁ 5 5 wt. Dee { ~ = 

TO ξαυτὸ εἰς τούναντιον ἀπωϑοῦν. TH 20 

tw or 

Ὁ] ΕΣ Φ ΤῊΣ o 

-- 

κι YEAS x ΄ iS \ 
powos χαὶ ῥῖγος ἐτέϑη, ψυχρόν te τὸ 

"ὁ ς 
| BaKn χαὶ τῷ σεισμῷ τούτῳ 

Na κ᾿ 

τ 
- 2) 

nadine ἅπαν τοῦτο χαὶ τὸ ὃρῶν αὐτὸ ἔσχεν ὄνομα. ~ 

τὰ] e corr. E στοιχεῖα) seq. ras. 4 litt. E 2 πάντα μὲν c συγχρίνοντα] 

bis Ὁ 4 ἀπορήσοι ADEF: ἀπορήσαι Ke 6 τοῖς δυναμένοις] ταῖς δυνάμεσιν A 

εἰσί D: ν eras. E μήποτε --- εἰσίν (8) om. A 7 πυραμίδας ς 9 τὸ λεπτὸν 

DE 10 post διαφοραί add. εἴπερ μηδὲ ἡ γωνία σχῆμα ἁπλῶς A τάχα --- διαφο- 

pat (11) om. D οὐδὲ] οὐ A 11 εἰσι om. A εἴπερ] corr. ex ἧπερ E? 

εἴπερ --- ἁπλῶς (12) om. A 12 xai τοῦ ADEFb: αἱ tov Εἷς 13 οὐδένα τόπον A 

16 ἐναντία Eb: ἐναντίας ADE 18 πραγματείᾳ} I 4 ΠΕ seq. ras. 1 litt. E 

zat] οὐχ A ἐναντιώσεις EF 19 thy περὶ A: thy F: om. DE: περὶ E? 20 καὶ -- 

ἐπαχϑεῖσαν) mg. E? ἐπαγομένην E? 21 ἐνταῦϑα om. E τὸ δὲ] χτλ. Tim. 

62a sq. τοῦτο E: corr. E? 22 γὰρ om. A τῶν om. ἢ ὑγρῶν] -ὧν 

e corr. D 23 pn A: οὐ DEc 24 ἐχδοῦναι A τὸ νοτερὸν E*: τονώτερον 

ADEFb 25 ξένωσιν A post ἀπεργαζόμενα del. δείχνυσι A πήγνυσι ΑἸ": 

πηγνύει DEF: πήγνυσιν ς 20 ξεναγόμενον A ἑαυτὸ K: om. Ab: ἑαυτῷ DE 

27 δὴ DEb: δὲ Ac 
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p. 30710 "Evtot δὲ περὶ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ ἕως τοῦ ἀλλὰ τοῦ 2901 

ἐναντίου. 25 

. ~ » > at 

Πεντεχαιδέχατον τοῦτο ἐφ᾽ ἅπασι τοῖς εἰρημένοις προστίϑησι πρὸς τὸ 

Ὡς 
i) ΦΦ υέγεϑος ὑπαντῶν χαὶ δεικνύς, ὅτι, ὅσοι τὴν τοῦ ψυχροῦ δύναμιν αἰτιολο- 

τὰ 2 ΄ S 5 

5 Ἰοῦντες τὸ μεγαλομέρὲς ἡτιάσαντο διὰ τὸ συνϑλίβειν nal μὴ διιέναι διὰ 
1 

cw ~ , ls ~ ? 2 ~ ~ o ~ 

τῶν πόρων, ὥσπερ ἢ προσεχῶς on’ ἐμοῦ τοῦ []λάτωνος ἐχτεϑεῖσα ῥῆσις, 
+ \ x Oo \ Hn > / “ ‘aed ~ a\ Ἃ er ae 4 

οὗτοι χαὶ τὸ ϑερμὸν ἂν διιέναι λέγοιεν. τοιοῦτον GE dy εἴη τὸ λεπτομερές. 

χαὶ τὸ παχυμερὲς δὲ χαὶ τὸ λεπτομερὲς μεγέϑει διαφέρειν ἐλέγετ 
>} pore δὴ τῷ μεγαλομερεῖ xat λεπτομερεῖ διορίζουσι, συμβαίνει xat pt- 

L ¢ 

ι 

10 cere nat μεγέϑει διαφέρειν τὸ ϑερμὸν xat τὸ ψυχρόν, GAA 
/ 

οὐ τοῖς Sie e. hy ὅλως δέ, εἰ τὸ μεῖζον Ψυχρόν, ἐπειδὴ χαὶ ἐν ταῖς 

πυραμίσιν at μὲν μεγάλαι λέγονται αἱ δὲ μιχραί, at ee dy εἶεν οὐ 40 

πῦρ ἀλλά τι τῶν ee χαὶ ἐν ταύταις τὸ σχῆμα οὐ τοῦ χαίειν ἀλλὰ 

τοῦ ψύχειν ἔσται αἴτιον διὰ τὸ μέγεϑος, ὥστε συμβαίνει τὰ ἐναντία λέγειν 

15 αὑτοῖς, ὅπερ προεῖπε. 

Τὰ δὲ τοῦ Πρόχλου χαὶ ἐν τούτοις, ὅτι οὐ μεγέϑει μόνῳ τὰ Πα 

τῶν ἁπλῶν σωμάτων διορίζομεν, ἀλλὰ χαὶ λεπτότητι χαὶ παχύτητι χαὶ 4 

ὀξύτητι χαὶ ἀμβλύτητι χαὶ εὐχινησίᾳ καὶ δυσχινησία, ἅπερ | ἐξαλλάσσει 296» 

τὰ εἴδη χαὶ οὐ ποιεῖ. τὰ τὸ αὐτὸ etons ἔχοντα χατὰ μέγεϑος μόνον δια- 
J ~ εἶ ΄ . ~ 7, 5 

20 φέρειν. “τὸ μὲν γὰρ πλῆϑος, ees τῶν ἐπιπέδων ποιεῖ τὸ μεγαλομερὲς 
‘ 

ἣ σμικρομερὲς ἐν τοῖς SUE μέρη γὰρ αὐτῶν τὰ στοιχεῖα λέγεται, οἷον 

αἱ πυραμίδες τοῦ πυρός, ἐξ ὧν τὸ πῦρ, χαὶ τὰ ὀχτάεδρα τοῦ ἀέρος" μεῖζον ὅ 
. V5 2 ple Ae Nis Sly ρεροος τ innate WERT ONT CA 

{2p το OXTAEOPOV TS TUPAWLOOS EX TOV τσοὺ τριγώνου le eons ἀμφοῖν. 

ics 

4 
a 5 4 ΄ ’ ΄ A Ἃ ~ 5 ~ 

25 νων γὰρ ἢ ἐλασσόνων τριγώνων συννευσάντων ἢ γωνία 7 ὀξεῖα ἡ ἀμβλεῖα 

27. \ ~ ~> Nan, \ ~ > 5 , 

O& σύνϑεσις μετὰ τοῦ TOGODOE πλήϑους τὸ ὀξὺ ποιεῖ χαὶ ἀμ βλύ: πλειύό- 

os =~ 55 ἘΣ > nx ἔτ ε - , ε ν 

γίνεται, ὀξεῖα υὲν ἣ τῶν ἐλασσόνων, ἀμβλεῖα ὃὲ Ἢ τῶν πλειόνων. ἢ ὃὲ 10 
γον PIN) ~ - “wf ΄, cy ΄ ", aa 

τῶν ἐπιπέδων ἰδιότης ποιξι τὸ εὐχίνητον 7; οὐσχινήτον SOPAlwy OVTMY OL 

1 αὐτοῦ --- ἐναντίου (2) AF: ἕως φανερὸν ἐκ τῶν εἰρημένων D; lemma in εἰρημένων desinit 

in E 3 ἐφ᾽ ἅπασι τοῦτο A προστίϑεται HK, sed corr. 6 4] corr. ex ot ἘΠ 

ἐχτεϑεῖσα (ῥηϑεῖσα F) ὑπ᾽ ἐμοῦ τοῦ πλάτωνος Fe 7 δὲ Db: om. AE 8 τὸ (alt.) om. 

DE ἐλέγετο DE: ἔλεγε τὸ A: ἐλέγετο τὸ Fe 9 εἰ] ἀεὶ Ὁ δὴ scripsi: δὲ ADEc 
διορίζουσιν ὁ 9. 10 μιχρότητι Ab: μεγέϑει DE: σμιχρότητι c 10 μεγέϑει Ab: 

μικρότητι D: σμικρότητι E ϑερμὸν καὶ τὸ Ψυχρὸν Ab: Ψυχρὸν zat τὸ ϑερμὸν DE 

19 ἀλλὰ (alt.)| ἀλλὰ καὶ DE 14 ἔσται αἴτιον DEb: αἴτιον ἔσται Ac συμβαίνει 

A: comp. F: συμβαίη DE: συμβαίνειν ὁ 15 αὐτοῖς ADE προεῖπεν Ee: corr. E 

seq. ras. 4 litt.: προεῖπεν αὐτοῖς F 18 ἀμβλύτητι)] corr. ex ἀμψότητι 1" ante 

ἅπερ add. καὶ ἀκινησίᾳ 195: et immobiliate b ἐξαλλάσει A 19 τὰ (alt.) Εἰ Κ΄’: 

om. ADE 19. 20 φέρειν A 20 τὸ μεγαλομερὲς ποιεῖ Ac ποιεῖ] -εἴ e corr. Ε' 

21 7, σμιχρομερὲς] εἰς μιχρομερὲς A σώμασι DE 22 πυρός] ἀέρος A 28 γε- 

Ἰονότοιν A: -ότοιν in ras. Ε΄: γέγονε τοῖν DF 24 τοῦ τοσοῦδε DEF: τουσοῦδε A: 

TOGODOE ὁ 25 ἐλαττόνων Ac Ὧ ἢ A 20 τῶν (pr.)] τοῦ A ἐλαττόνων Ac 

τς 
27 ito D: ἰδιότητι A atopalwy Ὁ 
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, x ε ΄ » é 2. -- 
δμοιότητα ἢ πρὸς ῥοπὴν ἑτοίμων δι᾿ ἀνομοιότητα: οὐχ ἄρα αἱ μεγάλαι 2960 

> ~ ~ sy , 

πυραμίδες ob πῦρ, ἀλλὰ μεγαλομερέστερον πῦρ, ὥσπερ τὰ μεγάλα ὀχτά- 
/ - ΄ 

cpa μεγαλομερέστερος ἀὴρ καὶ τὰ μεγάλα εἰχοσάξδρα μεγαλομερέστερον 15 

ὕδωρ. παρὰ ποίαν γάρ, φησίν. αἰτίαν χαὶ ὕδατα ἐστι a χαὶ πα- 
΄ \ ἽΝ = tee e gs ΡΞ εκ τ 5 Ne \ ~ ~ ~ 7 

5 χέα χαὶ ἀὴρ λεπτός, ὃ δέ τις παχύς; ὅτι μὲν γὰρ ποσῷ ταῦτα διώρισται, 
- > δηλονς 

"Ev δὴ τούτοις πρῶτον μὲν ἐφιστάνω, πῶς τὸ πλῆϑος τῶν ἐπιπέδων 20 

ποιεῖν φησι τὸ μεγαλομερὲς χαὶ σμιχρομερὲς χαὶ ἐξ ἴσων τριγώνων εἶναι τὰ 

σχήματα τοῦ [Πλάτωνος εἰμ ς εἰπόντος “ μὴ μόνον ἕν ἑχάτερον μέγεϑος ἔχον 
Nee. Fe pa ) > a # er \ ie ἌΣ er RN 

10 τὸ τρίγωνον φυτεῦσαι κατ᾽ ἀρχάς, GAN ἐλάττω te χαὶ μείζω᾽᾿: πῶς δὲ πυρα- 
2 

υἱδες ἐπ ίβονε: χαὶ ἐλάττονες ἜΠΗ voto ἂν ἐχ τεσσάρων οὖσαι πᾶσαι τριγώνων ; 2 
Vv ΄ baa} 5 

ἔοιχεν οὖν χαὶ αὐτὸς τοῦτο λέγειν, ὅτι ὕδωρ μὲν ἀέρος xal ἀὴρ πυρὸς μεγαλο- 
΄ Ἢ > Vv ty ~ ζ΄ , - 7 \ > of! ~ 

oo χὰν ἐξ ἴσων ἡ τῷ μεγέϑει τριγώνων, διότι τὸ εἰχοσάξδρον τοῦ 
ay ΄ > Ν 

pov χαὶ τὸ Oxtasdpov τῆς πυραμίδος ἐχ πλειόνων ἐστὶ τριγώνων. = τς ov 

15 πυραμὶς δὲ πυραμίδος μείζων οὐ διὰ τὴν τοῦ πλήϑους ἀλλὰ διὰ τὴν τοῦ 30 ϊ ὃ t | Ι i 

υεγέϑους τῶν τριγώνων διαφοράν. πῶς δὲ ἢ τῶν ἐπιπέδων ἰδιότης ποιεῖ 

ὃ εὐχίνητον ἢ δυσχίνητον; τετράγωνον μὲν γὰρ τριγώνου δυσχινητότερόν εὶ Q 
ἐστι χαὶ διὰ τοῦτο τῶν ἄλλων στοιχείων 7] γῆ, τὰ ὑέντοι τρία τὰ ἐχ τοῦ 

αὐτοῦ τριγώνου τοῦ σχαληνοῦ συνεστῶτα τὸ εὐχινητότερον ἔχει τῇ ὀλιγό- 35 

20 τητι χαὶ βραχύτητι τῶν τριγώνων. 

71. \ 5 > ‘ ~ ΄ og ~ 

p. 307619 ᾿πεὶ δὲ χυριώταται διαφοραὶ τῶν σωμάτων ἕως τοῦ 
τέλους. 

\ la ~ / σ ~ > 

Συμπερανάμενος τὸ προσεχῶς προτεϑέν, ὅτι οὐ τοῖς σχήμασι διαφέρει 40 
‘ > , x / 5 ~ 7 x ‘ 

τὰ στοιχεῖα, ἐφεξῆς, τίσι διαφέρει, δηλοῖ, ὅτι xata τὰ πάϑη καὶ τὰ 
os Se ey ee EEN) ED ΟΣ ΤΥ ΟΞ NV ee ᾿Αλέξέξανδρο: πολλαγῷς ποτὲ 

ἔργα χαὶ τὰς δυνάμεις. διορίζει ὃὲ ταῦτα ᾿Αλέξανδρος πολλαχῶς ποτὲ 
, 

τῷ σι 

usy Tay λέγων χουφότητας., Papert, σχληρότητας, μαλαχότητας, wave- 45 

τητας, πυχνότητας, δυνάμεις δὲ ϑερμότητας, μοκρότητας, ποτὲ 68 Tay 

τὸ τὰς παϑητιχὰς ποιότητας, δυνάμεις δὲ τὰς χατὰ τὰς ῥοπάς, ἔργα 2397: 

80 δὲ τὰς ἐνεργείας, καὶ πάλιν δυνάμεις μὲν τὰς ποιητιχὰς αὐτῶν ποιότητας. 

ϑερμότητας, ξηρότητας. χουφότητας: αὗται γὰρ αἵ δυνάμεις ποιητιχαί: 

1 οὐχ ἄρα] οὐκοῦν ς 3 μεγαλομερέστερος -- εἰχοσάεδρα Ab: om. DE 4 ἐστι] ἐστι 

zai DE 7 δὴ] δὲ ς 9 σαφῶς om. D εἰπόντος] Tim. 57 ¢ 

μέγεϑος om. D 10 ἀλλ᾽ Ab: ἀλλὰ καὶ DEc 11 γένοιτο E: corr. E?: γέ- 
> ς ‘ ἊΝ « t volt ὁ 12. 13 μεγαλομερέστερα A, comp. F: μεγαλομερέστατα DE 13 1] 

ἢ AE: corr. A ὃ. 14 τοῦ ὀχταέδρου) in ras. E! 14 ἐχ --- πυραμίδος (15) Ab: 

om. DE ἐστὶ] enim Ὁ 15 μείξων] μεῖζον DE 17 γὰρ Fb: om. ADE 

21 τῶν om. De σωμάτων ἕως τοῦ] ἕως Ὁ 23 συμπερανάμενος)] 307 %18 

συμπερανάμενοι E: corr. E? προσεχὲς c προστεϑέν AF 25 ἀλέξανδρος AC: 6 

ἀλέξανδρος DEc 26, 27 δυνάμεις δὲ ϑερμότητας ψυχρότητας σχληρότητας μαλαχότητας 

μανότητας πυχνότητας E μανότητας CDb: μανότητας ψυχρότητας Ac 29 τὰς (sec.) 

AE*b: τὰ C: om. DE tas (tert.) om. A 91 ϑερμότητα ξηρότητα κουφότητα C: 

comp. ambig. A αὗται] seq. ras. 3 litt. E 
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10 

20 

90 

(9 ἊΝ, ἜΤ, ᾿ς Lan Sop 5 ως SRI 4 Bat , oS ¢ 
πάϑη GS τὰς ἀντιχειμένας αὐταῖς, Ψυχρότητας, OYpotytac, βαρύτητας, ὡς 297a 

παϑητιχὰς χαὶ ὑλιχωτέρας: χαὶ γὰρ xat ἐν τοῖς [Περὶ γενέσεως ἐχείνας μὲν 6 
~ ΄ ΄ >\ ~ \ ᾽ la \ DAs \ 

μᾶλλον ποιητιχάς, ταύτας ὃὲ μᾶλλον παϑητιχὰς εἶναί φησι xat δὴ χαὶ 

στερήσεις ταύτας ἐχείνων χαλεῖ. “xat ἄλλην δὲ ἐπιβολὴν ταὐτό, φησί, 
δύναμις χαὶ πάϑος ἐστίν, ἀπὸ μὲν τοῦ πάϑος ἐμποιεῖν ἢ πασχούσης τῆς 10 
oO 7 oO “¢ Qs ὯΝ 5 \ ~ as 77 \ ΄ ἘΞ ~ 

ὕλης γίνεσθαι πάϑος, δύναμις GE ἀπὸ τοῦ δύνασϑαι. χαὶ τάχα οὕτω μᾶλλον 
2 a & , a Me P \ A \ ‘ ΄ Me ~ AS / Exdextéov. βούλεται μὲν γὰρ μὴ χατὰ τὰ σχήματα τὰς τῶν στοιχείων 
ΟΣ fe Cc > 4 σ ΞΎΘΥ 4 2. 4 νᾺ rs / db a / a 5 Ay 

ἀφορίζεσθαι διαφοράς. ὅτι μηδὲ ἐστιν Ev τούτοις ἐναντίωσις χυρίως, ἀλλὰ 

χατὰ τὰς παϑητιχὰς χαλουμένας ποιότητας, ϑερμότητας, ξηρότητας, μαλα- 1 
KOTHTAC, χουφότητας, χαὶ τὰς ἀντιχειμένας αὐταῖς χαὶ ὅσαι τοιαῦται: ἐν 

\ ΄, Ὑ > ΄ Qa ε 5 ” ~ ΄ , 
γὰρ ταύταις ἐστιν ἐναντίωσις, χαῦ ἣν ἢ εἰς ἄλληλα τῶν στοιχείων γίνεται 

μεταβολή, ὅπερ ἐστὶ νῦν προβεβλημένο ὧν OF ποιοτήτων τού χά μεταβολή, ὅπερ ἐστὶ νῦν προβεβλημένον, τῶν δὲ ποιοτήτων τούτων ἑχάστη 
τριχῶς ϑεωρεῖται. ἣ γὰρ ὡς δύναμις: αὕτη γάρ ἐστιν ἣ τῆς οὐσίας πρὸς 20 

ἐνέργειαν παρασχευή. χαϑ ἣν τὸ πῦρ δύναμιν ϑερμαντιχὴν ἔχειν λέγομεν" 

7 ὡς ἣ κατὰ τὴν δύναμιν ταύτην ἐνέργεια, ὡς τὸ ϑερμαίνειν: ἣ ὡς τὸ 

ἀπὸ τῆς δυνάμεως διὰ τῆς ἐνεργείας ἐγγινόμενον τῷ πάσχοντι πάϑος, ὡς 
Φ τ τὸ ϑερμαίνεσθϑαι. ἀπὸ δὲ τούτων τῆς τε δυνάμεως χαὶ τῆς ἐνεργείας χαὶ BW 

τοῦ πάϑους χαὶ at οὐσίαι γνωρίζονται χαὶ ἣ εἰς ἄλληλα τῶν στοιχείων 

εταβολὴ καταλαμβάνεται. τούτων δὲ μίαν ἐν τῷ ἐφεξῆς βιβλίῳ προχει- υεταρολὴ χαταλαμ, ξ . TOUTMY OF | Ὁ eo cys ρηχξ 

ρισάμενος ὡς μᾶλλον πρὸς τὴν φυσιχὴν χίνησιν οἰχείαν περὶ τῶν ἄλλων 
> - \ ΄, \ ~ > 27% \ τσ \ ΄ 3 \ ΄ 
ἐν τοῖς [Περὶ γενέσεως χαὶ φϑορᾶς διδάξει, χαὶ Ot χατὰ ταύτας τὰς ποιό- 80 

τητας οὐσιωμένα τὰ στοιχεῖα χαὶ οὐ χατὰ τὰ σχήματα χατὰ ταύτας χαὶ 

τὴν εἰς ἄλληλα ποιεῖται μεταβολήν, ἀποδείξει. 

Τοῦτο μὲν οὖν τὸ πέρας ἐστὶ τοῦ τρίτου τῆς []ερὶ οὐρανοῦ πραγμα- 
, ay , v Nye dv 2 “ 2 ΔΨ ΄ Z a = TI Ὁ 

τείας βιβλίου, ἔφοδος δὲ αὐτοῦ σύντομος ἔστω τοιαύτη. προϑέμενος 297 

περὶ τῶν ἁπλῶν ἐν τῷ παντὶ σωμάτων εἰπεῖν χατὰ τὰ δύο πρῶτα βιβλία 
~ ~ ~ _X 

τῆς πραγματείας περὶ τοῦ χυχλοφορητιχοῦ χαὶ ἀιδίου σώματος ἀποδοὺς ἐν 

τούτῳ περὶ τῶν εὐθϑυπορουμένων χαὶ γενητῶν διδάσχων ζητεῖ πρῶτον, εἰ 5 
Ὑ , aN v > S\ ἴδ, BY l4 Bb} “ / STAN, \ yn” 

ἔστι γένεσις ἢ οὔ, ἐπειδὴ οἱ μὲν τελέως ἀνήρουν γένεσιν ἀγένητον τὸ ὃν 
΄ ~ Vv 

λέγοντες, ὥσπερ [Παρμενίδης χαὶ Μέλισσος, οἱ δὲ πάντων ἁπλῶς ἔλεγον 
γένεσιν, ὡς Ἡσίοδος, οἱ ὃὲ τῶν σωμάτων πάντων, ὡς οἱ ἐξ ἐπιπέδων τὰ 

ΩΝ > ~ 4 ΄ Ὑ 

σώματα συνιστῶντες. * πρὸς τούτους οὖν ἀντειπὼν ἐφεξῆς λέγει, τίνων ἔστι 
΄ σ ~ Ld \ 2 / > f \ > >) > 

γένεσις, ὅτι τῶν ποιότητας παϑητιχὰς ἐναντίας ἐχόντων χαὶ ἐπ᾽ εὐϑείας 10 

2 γὰρ χαὶ ΑἸ: yap CD ΠΕερὶ γενέσεως} I 6 éxelvac] οἰχείας A 3 μᾶλλον (pr.) 

Ab: μάλιστα DE ποιητιχάς] τὰς ποιητιχάς ὁ ποιητιχάς --- μᾶλλον om. A 

φησίν De 4 χαλεῖ] θ185010 dé] te D ὃ μὲν] μὲν yap Fe πάϑος (alt.)] comp. 

A: πάϑους EF ἢ Ab: om. DKe 7 éxdo0téov DE 11 γίνεται om. A 

12 προβεβλημένων E: corr. KE! 14 ϑερμαντιχὴν --- δύναμιν (15) om. DE: mg. E? 

14. 15 λέγομεν ἢ] λεγομένη A: λέγεται ἢ EH 15 ἢ om. Ὁ χατὰ ---ἢ ὡς τὸ OM. ἢ 

ἐνεργείᾳ c 7) AE?: om. DEF 18 xai αἱ ACDE: αἱ be 20 πρὸς] evan. F: 

om. A οἰχείαν) IV 1. 80730 21 tote] τῷ Ὁ χαὶ ὅτι Ab: ὅτι zat CF: ὅτι 

DEK? 23 ἀποδείξει] ὡς ἀποδείξει c 25 προϑέβ A 26 χατὰ] χαὶ Ac 

28 χαὶ om. Ὁ 29 τελέως] τελέαι A 29. 80 -vntov τὸ ὃν λέ- bis Ὁ 30 πάντως E: 

corr. E? 32 συνιστῶντες] -ὥ- 6 corr. E τούτους] τοὺς A 33 ἐναντίας om. DE 
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χινουμένων. εἰ δὲ μέλλοι τις Thy τῶν γενητῶν σωμάτων οὐσίαν γινώσχειν, 297b 
τὰ στοιχεῖα αὐτῶν πρῶτον ee ἄλλων δὲ ἄλλα στοιχεῖα λεγόντων 

ὁρισάμενος πρῶτον τὸ στοιχεῖον, πότερον ἄπειρα τῷ ἀριϑμιῷ ἣ πεπερασ- 
, / > ΄ λα ~ \ 2 Bl ene Ni ae ee | - = 

USVO S9Tl, SYTEL KXAL SASYCHs τοὺς ἄπειρα λέγοντας TOUS περὶ ees 15 

5 χαὶ Δημόχριτον μέτεισιν ἐπὶ τοὺς ἕν τὸ στοιχεῖον ὑποτιϑεμένους χαὶ ἄντει- 
πὼν χαὶ πρὸς τούτους συνεπεράνατο, ὅτι ἀνάγχη ΞΕ ΝᾺ εἶναι χαὶ πεπε- 

ρασμένα. χαὶ τότε δείξας, ὅτι οὐχ ἔστιν ἀΐδια ἀλλὰ γενητὰ χαὶ φϑαρτά, 20 

ἐχ ΠΝ poe i, πότερον ἐξ ἀσωμάτου 7 Ex σώματος γίνεται, χαί, εἰ 

3 ξ ἄλλου 7 ἐξ ἀλλήλων, xat διελέγξας τὰ ἄλλα τῆς 

10 διαιρέσεως τμήματα χατέλιπε τὸ ἐξ anny χαὶ aie λοιπὸν τὸν τρόπον 

τῆς ἐξ ἀλλήλων γενέσεως χαὶ δείξας, ὅτι οὔτε χατὰ ἔχχρισιν πάντων ἐχχρι- 2 

νομένων οὔτε χατὰ σύγχρισιν χαὶ διάκρισιν, ὡς ᾿Εἰμπεδοχλῆς καὶ Δημό- 

χριτος, οὔτε χατὰ μετασχημνατισμὸν οὔτε χατὰ τὴν εἰς τὰ ἐπίπεδα διάλυσιν, 
Rr, > ὄπα, PS} 

~ 8 ὡς 6 Τίμαιος, ἐπὶ τέλει λοιπὸν συνάγει, ὅτι ἣ εἰς μεταβολὴ τῶν LS 

\ 

15 στοιχείων χατὰ τὰς εἰδοποιοὺς αὐτῶν ἐναντίας διαφορὰς sion ποιεῖται. χυριώ- 80 

ταται δὲ TEN αὐτῶν αἱ χατὰ τὰς ποιότητας, αἵτινες ϑεωροῦνται τριχῶς. 
“ c 

ἢ ὡς δυνάμεις ἡ ὡς πάϑη ἣ ὡς ἐνέργειαι. 

2 αὐτῷ A ἄλλα] ἄλλων Εὶ 3 τὸ] e corr. Ὁ πότερον] πρότερον AE: 

corr. E? 4 ἐστίν E 5 ἕν τὸ στοιχεῖον] ἐν τῷ στοιχείῳ A 6 πλείονας A 

Ὁ. 7 πεπερασμένας A 10 xatéAume] -t- e corr. E: χατέλειπε F καὶ --- ἀλλήλων (11) 

οἴη. ἃ 11 οὔτε om. A 11. 12 ἐχχρινομένων ὡς ᾿Αναξαγόρας c 15 eido- 

ποιοῦς A: εἰδοποιούσας DE αὐτὰ D 15. 16 χυριάταται Ὁ 16 αὐτῶν at χατὰ 

om. DE τὰς ποιότητας] mut. in at ποιότητες KE? θεωροῦνται DE: διαιροῦνται 

Abe. lib. IV sine distinctione adiungit E: τέλος τοῦ 7 βιβλίου, ἀρχὴ τοῦ ὃ add. EK? 

Comment. Arist. VII Simpl. de Caelo. 45 



ΕΙΣ TO TETAPTON ΤΩΝ APIZSTOTEAOYS ΠΕΡῚ OYPANOY 2982 

Τὸν ὅλον σχοπὸν κατὰ τὴν περὶ οὐρανοῦ πραγματείαν ὃ “Aprotatzrys 

ἐνστησάμενος περὶ τῶν ἁπλῶν ἐν τῷ χύσμῳ σωμάτων διδάξαι τὸ μὲν 

πρῶτον ὅλον βιβλίον χοινῶς περὶ τοῦ χυχλοφορητιχοῦ χαὶ οὐρανίου σώματος 

5 ἐποιήσατο, τὸ δὲ δεύτερον περὶ τῶν τοῦ οὐρανοῦ μερῶν τῶν τε δλιχωτέρων. 5 

φημὶ δὴ τῶν σφαιρῶν. χαὶ τῶν μερικωτέρων, τουτέστι τῶν ἐν αὐταὶς 

ἄστρων, ἐν δὲ τῷ τρίτῳ λοιπὸν περὶ τῶν ὑπὸ σελήνην ἁπλῶν σωμάτων 
~ 3 τῶν εὐθϑυπορουμένων προϑέμενος εἰπεῖν, ἅτινα nal στοιχεῖα πάντως ἐστί, 

δ σ 4 Bd \ ~ ( Ὑ σ 2 τῶ ΟΝ Ἢ 

χαὶ δείξας, ὅτι οὔτε ἄπειρα τὸ πλῆϑος οὔτε ἕν ἐστι ταῦτα ἄλλα πεπε- 10 
iz \ ~ 9\ Ὁ X 5 νὴ σ > 9/> δ. \ \ \ 

10 ρασμένα μὲν tod δὲ ἑνὸς πλείω, χαὶ ὅτι οὐχ ἀΐδια ἀλλὰ γενητὰ χαὶ 
Υ ¢ 5» - singe χαὶ ὅτι ἢ yéveots αὐτοῖς οὐκ ἐξ ἀσωμάτου οὔτε ἐξ ἄλλου σώματος 

GR ἐξ ἀλλήλων, οὐχ ἐχχρίσει οὐδὲ μετασχηματισμῷ οὐδὲ τῇ εἰς τὰ ἐπί- 

TOL ἀναλύσει. ἀλλὰ χατὰ τὰς queue sels ue τς Dewpovpsvac, ἣ χατὰ 15 

τὴν δύναμιν τὴν ἐνεργητιχὴν ἢ χατὰ τὴν ἐνέργειαν τ χατὰ τὴν δύναμιν 

15 ἢ χατὰ τὸ πάϑος τὸ χατὰ τὴν δύναμιν διὰ τῆς ἐνεργείας ἐγγινόμενον τῷ 
’΄ ΄ nn ΄ 5 

πάσχοντι. εἰχύτως περὶ δυνάμεως χαὶ ἐνεργείας ual πάϑους τῶν χατὰ τὰς (OVE, i 
΄ > ~ ἊΣ ΄ ~ 

ποιότητας εἶπε χρῆναι ζητεῖν ὡς ἐχ τούτων Ἰνωσομένων ἡμῶν τὸν τρόπον 90 
Cc 

~ +f » ΄ ΄ὔ > \ ~ ΄ ΄ \ ΄, \ φ“ 

τῆς ἐξ ἀλλήλων γενέσεως ἐχ ὃὲ τοῦ τρόπου, πόσα TE χαὶ τίνα τὰ στοιχειά 

ἐστιν. εὑρισχόντων. ὥσπερ δὲ τὸ πρῶτον τῶν ἁπλῶν σωμάτων ἀπὸ τῆς ᾿ i | 
~ ~ ΄ va ~ > 3 ~ 

20 χυχλοφορητιχῆς ηὗρε χινήσεως, οὕτως τὰ λοιπὰ ἀπὸ τῆς κατ᾽ εὐϑεῖαν avry- 

γεύξι: προσήχει γὰρ τῷ φυσιχῷ τὸ ἀπὸ τῶν χινήσεων εὑρίσχειν τὰ φυ- 2 | Wet teenie } 

σιχὰ πράγματα, διότι 7 φύσις ἀρχὴ χινήσεώς ἐστιν. ἐπειδὴ οὖν ἢ xat 298ν it f) 7 thee ΙΞ | | 

εὐθεῖαν τουσιχὴ χίνησις χατὰ τὴν tod βαρέος xat χούφου δύναμιν ὑπάρχει 
ry i] | i | ry ‘ vA 

τοῖς φυσιχοῖς. περὶ βαρέος χαὶ χούφου πρῶτον προτίϑεται ζητεῖν ὡς χατὰ se ’ ata i 

1 εἰς τὸ τέταρτον A: σιμπλικίου φιλοσόφου προλεγόμενα εἰς τὸ ὃ τῶν περὶ οὐρανοῦ KE? 

2 οὐρανὸν Α 3 ἐν] τῶν ἐν Fe 5 ἐποιήσατο --- μερῶν] mg. ἘΣ ἐποιήσατο] 

γέγραφε HE? τε] mut. in ye ἘΦ" ὑλιχωτέρων D 7 λοιπῶν A περὶ] te A 

15 τῆς] τὰς DE 17 εἶπεν E: corr. E? ἡμῖν A 20 ηὗρε A: edpe CDE 

οὕτω DF 21 τῇ φυσιχῇ Ὁ τὸ] τῷ E: del. EK? τῆς χινήσεως C 22 ἐπεὶ ὁ 

οὖν CDE: om. A: δὴ ὁ 25 βαρέως E, sed corr. δύναμιν] κίνησιν Ὁ 24 τί- 

ὕεται A: intendit Ὁ 
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90 δ» 

ὑϑείας χινουμένων χαὶ γενητῶν χαὶ τὴν γένεσιν ἐξ ἀλλήλων ἐχόντων, χἂν ὁ 

ταῦτα μάλιστα εἰδοποιουμένων τῶν ὑπὸ σελήνην ἁπλῶν σωμάτων τῶν ἐπ 

[ΟἹ 

Sa Ost πολλαὶ χαὶ ἄλλαι δ γαμεῖς ἐν αὐτοῖς χαὶ moth; χαὶ ἐνέργειαι" χαὶ γὰρ 

χατὰ θερμότητα χαὶ ξηρότητα χαὶ μάνωσιν χαὶ τὰ τούτοις ἐναντία χαὶ 
ἣν 

(η΄ 5 ἄλλα τοιαῦτα. τινὲς ᾿ τῇ εἰρημένῃ τῶν λόγων ἀχολουϑία μὴ προσεσχη- 10 
χότες νοϑεύειν τοῦτο τὸ βιβλίον ἐτόλμησαν ὡς οὐ προσῆχον τοῖς περὶ οὐρα- 

/ ea Ye) v 

νοῦ σχέμμασιν. aR, εἴπερ ἄρα, τοῖς περὶ γενέσεως xal φϑορᾶς. εἴρηται 
as σ΄ ~ oA ~ SU wa \ \ ~ δέ, ὅτι τοῖς ὑπὸ σελήνην ἁπλοῖς σώμασιν οἰχειότατα τὸ βαρὺ xal χοῦφον, 
χαὶ μέντοι, ὅτι τοῖς οὐρανίοις οὐ προσήχει ταῦτα, ἀχριβέστερον εἰσόμεϑα 15 
“ὦ ὯΝ ὌΝ ) > \ ~ , , (ὦ w , 10 νῦν: διὸ χαὶ αὐτὸς χατ Ee =) του τ τροτοῦ βιβλίου δεῖ, φησίν, ὑπο- 
ϑέσϑαι, τί λέγομεν τὸ βαρὺ χαὶ τὸ πεῖς γῦν μὲν ἱχανῶς ὡς πρὸς τὴν 

Ἐπ τον ete site otepov δὲ πάλιν, ὅταν ἐπισχοπῶμεν περὶ τῆς οὐ- 

σίας αὐτῶν᾽᾽ εἰς τούτους ὑπερτιϑέμενος τοὺς λόγους. διελὼν οὖν ἐν ἀρχῇ 20 

τό τε ἁπλῶς βαρὺ χαὶ χοΐ aay ν χαὶ τὰ πρὸς ἄλλα λεγόμενα xual τὴν ὃδια- 

15 φορὰν αὐτῶν παραδοὺς ἐφεξῆς τὰς περὶ βαρέος χαὶ χούφου δόξας τῶν προ- 
L4 ς ~ \ 6 HS 5 ἡ 2 lf \ ~ ig ~ ΄ \ 

τέρων ἱστορεῖ χαὶ δείκνυσιν, ὅτι οὐδεὶς ἐχείνων περὶ τοῦ ἁπλῶς βαρέος χαὶ 

χούφου τὸν λόγον ἐποιήσατο ἀλλὰ περὶ τῶν πρὸς ἕτερον. χαὶ τρίτον 2% 
9 ~ ΄ , > NI ‘ye >.) / ‘ \ >\ αὐτῷ χεφάλαιόν ἐστιν, ἐν ᾧ διορίζει, διὰ τί τὰ μὲν ἄνω φέρεται τὰ δὲ 

χάτω | τῶν σωμάτων ἀεὶ χατὰ φύσιν τὰ δὲ χαὶ ἄνω χαὶ χάτω. χοινὴν 399. 

20 δὲ αἰτίαν ἀποδοὺς ἐν τῷ τετάρτῳ ληιπὸν χεφαλαίῳ τὴν διαφορὰν παραδί- 

ὅωσι τῶν a, στοιχείων τοῦ τε πυρὸς χαὶ τῆς γῆς πρὸς τὸν ἀέρα χαὶ 

τὸ ὕδωρ. πέμπτον, ὅτι ἁπλῶς μὲν βαρὺ ἣ γῆ; ἁπλῶς δὲ χοῦφον τὸ πῦρ, 5 
Ἁ 

‘ 

>) 4 / / log σ ») \ 

detuvocw arnggucnse ὡρισμένον εἶναι τὸ μέσον. ἕχτον, ὅτι ἐστὶ τὸ μέσον 
΄ > 2 

ὡρισμένον, δείχνυσιν, 2x τούτου δέ, ὅτι καὶ τὸ ἔσχατον χαὶ διὰ ταῦτα τὰ 

τῷ or R x oO 
R a ε = a a = “~S [0] ξ — Aa Φ τε ἁπλῶς χοῦφον χαὶ τὸ ἁπλῶς βαρύ, ταὐτὸν 

ΝΑ 5 ~ ~ 4A ~ a n σ΄ \ \ PX bia) ΕῚ 

ὃὲ εἰπεῖν πῦρ χαὶ γῇ. ἕβδομον, ὅτι ἔστιν χαὶ τὰ τοῦ ἀὴρ χαὶ 10 

ὕδωρ, ὧν Exdtepov πῇ μὲν χοῦφον πῇ δὲ βαρύ ἐστιν. ὄγδοον, ὅτι τὸ 
\ ~ >> ~ 4 ~ > ~ , 

υὲν πῦρ οὐδαμῶς ἔχει βαρύτητα, ἢ GE γῇ οὐδαμῶς ἔχει χουφότητα, Pad 
PA ἊΝ / > \ ~ > 4 vA \ ~ ~ id / 

τὰ ὃὲ μέσα ἐν μὲν τοῖς οἰχείγις τόποις χαὶ τοῖς τῶν ὑποχειμένων 
, xX Vv , 9 ν Vv \ 4 ~ 

30 βαρύτητα μὲν ἔχει, χουφότητα δὲ οὐκ ἔχει. ἔνατον, ὅτι τὰ τέσσαρα 15 
> στοιχεῖα οἰχείαις διενήνοχε διαφοραῖς ὕλης χαὶ od σύγχειται τὰ μέσα ex 

τῶν ἄχρων. 

1 τῶν (alt.) om. A 2 pa εὐρεῖς τῶν C 3 πάϑη καὶ] παϑητιχαὶ A 

4 ξηρότητα] ψυχρότητα Α 6 περὶ om. E 8 οἰχειότητα A: comp. F 9 ἀχρι- 

βέστερον om. EF 10 βιβλίου] cap. 3. 269020 13 τοὺς λόγους ὑπερτιϑέμενος Fb 

14 χαὶ (pr.)] zat τὸ Ac τὰ] τὸ Ac ἄλλα CDE: ἄλληλα Abe λεγόμενον 

Ac 15. 16 πρότερον C: πρεσβυτέρων D 18 αὐτῷ DE: ἑαυτῷ Ab: αὐτοῦ 

C: ἐν αὐτῷ Fe 19 δὲ χαὶ] δὲ C 20 τῷ om. CF 22 πέμπτον δέ Fe 

94 τὰ om. A 26 ἔστι DEc 29 τοῖς (alt.)] corr. ex τῆς E? 30 μὲν om. A 

ἔννατον C et corr. ex ἔνατον E* 91 olxetors A διαφόροις E*Fe ὕλης E*b: 

brats ADE'Fe: om. C 

43 * 



676 SIMPLICII IN L. DE CAELO IV 1 [Arist. p. 30728] 

p. 307028 Περὶ δὲ βαρέος καὶ κούφου ἕως τοῦ οὕτω χαὶ τὸ φαινό- 299a 

UEYOV ἡμῖν εἴπωμεν περὶ αὐτῶν. 

Βαρύτης καὶ χουφότης οἰχειότεραι τῶν ἄλλων ποιοτήτων εἰσὶ τοῖς φυ- 

σιχοῖς σώμασιν. διότι χατὰ ταύτας at φυσιχαὶ γίνονται χινήσεις, χα ἃς 
5 εἰδοποιεῖται τὰ φυσιχὰ σώματα. ἀναγχαῖος δὲ χαὶ ἄλλως 6 περὶ τούτων 

λόγος, ὅτι δι’ αὐτῶν ἐν τοῖς φϑάσασιν ἔδειξεν ἀδύνατον εἶναι τὸ ex στιγ- 35 

μῶν χαὶ γραμμῶν χαὶ ἐπιπέδων τὴν γένεσιν τῶν φυσιχῶν εἶναι σωμάτων. 

εἴπερ ἀνάγχη υὲν ἕχαστον τῶν φυσιχῶν σωμάτων 7 βαρὺ 7% χοῦφον εἶναι. 
>\ ΔΝ fF 2 Ya - a\ ΄ σ “ἈΝ 

υδὲν O& δύνασϑαι ἐξ ἐχείνων τοιοῦτον γενέσϑαι" ἔδειξε GE nat, ὅτι οὐδὲν 30 
; : 

10 οἷόν τε σῶμα χινηϑῆναι ἐπ᾽ εὐθείας ph ἔχον χουφότητα ἣ βαρύτητα. 
Ρ] \ \ > ~ Ἢ ΛΟ lA > 4 \ \ > \ > \ 

ἀλλὰ χαὶ ἐν TH πρώτῳ βιβλίῳ τούτοις ἐχρήσατο χαὶ τὸν οὐρανὸν δειχνὺς 
ΜΡ Vv » ~ 

χουφότητος χαὶ βαρύτητος ἐξῃρημένον, χαὶ ὅτι μὴ ἔστιν ἄπειρον σῶμα. 
> ΄ π᾿ τ᾿ 3; ΄ > ~ fy \ 

διὰ τούτων ἐδείχνυτο. πολλαχοῦ οὖν χρησάμενος αὐτοῖς εἰχύότως χαὶ διὰ 3d 

τοῦτο τὸν ἀχριβῇ περὶ αὐτῶν ἀποδίδωσι λόγον νῦν εἰς τοῦτον αὐτὸν ὑπερ- 

15 ϑέμενος thy χαιρόν. χαὶ ἄλλως δὲ ἀναγχαῖος ὁ περὶ αὐτῶν λόγος διὰ τὸ 

ἀμφιδοξεῖν τοὺς φυσιχοὺς περὶ αὐτῶν χαὶ μὴ συμφώνους ἀλλήλοις τοὺς 
- > > / Ὁ Φ περὶ αὐτῶν ἀποδιδόναι λόγους. αὐτὸς δὲ χαὶ Se ee ἀποδίδωσιν 40 

αἰτίαν τῆς τοῦδε τοῦ λόγου χρείας, ὅτι ἢ περὶ αὐτῶν ϑεωρία οἰχεία ἐστὶ 

τοῖς περὶ κινήσεως λόγοις, ὡς μὲν ὃ ἸΑ ἐπ ος λέγει, τοῖς περὶ 
, ΄ 4 ΄ AAS Ἢ > ΄ δ SN G * Pas = x Ξ 

20 φύσεως: 7% γὰρ φύσις χινήσεως ἀρχή; φυσιχὴ δὲ ἢ πραγματεία: ὑνήποτε 

& προσεχέστερον εἰπεῖν τοῖς Ex τῶν χινήσεων χαὶ τὰ ὑπὸ σελήνην εὑρί- 45 o7 

σχουσιν ἁπλᾶ σώματα, ὥσπερ χαὶ τὸ οὐράνιον. 

DS 

Ζητεῖ δέ, te té ἐστιν Exatepov xat τίς ἢ φύσις αὐτῶν, tovT- 

ἔστι χατὰ τὴν | φύ 
σ 

φύσιν αὐτῶν ζητεῖν παραχελευόμενος. βαρὺ ὃὲ χαὶ 399» 

λέγει τὰ βαρύτητα χαὶ χουφότητα ἔχοντα, ἅπερ duva- 

% 

ν 

χοῦφον τὰ σώματα bo on 

ΨῚ 

μεῖς χαλεῖ: διὸ χαὶ ἐπήγαγεν χαὶ διὰ τίνα αἰτίαν τὰ βαρέα χαὶ κοῦφα 

vot ταύτας. τοῦτο. δὲ ἐν τοῖς []ερὶ γενέσεως χαὶ 5 

φϑορᾶς ἀποδώσει, ὥσπερ χαὶ τὰ περὶ τῶν ἄλλων παϑῶν χαὶ τοῦ τρόπου 

τῆς ἐξ ἀλλήλων γενέσεως τῶν τεσσάρων στοιχείων ἅμα μὲν συνεχοῦς 

80 ἅμα δὲ διαχεχριμένης οὔσης τῆς πραγματείας ἐχείνης πρὸς ταύτην. ὅτι 

1 hine libr. [V inc. E! τοῦ -- ἡμῖν (2) om. Ὁ 3 οἰχειότεραι] comp. F: corr. 

ex οἰχειότερον KE? 4 σώμασι C 5 ἀναγκαῖος DE*b: ἀναγχαίως AE 

δὲ χαὶ] corr. ex εἰς τὸ E?: δὲ. F 6 λόγος ἐστίν ¢ ἔδειξεν] III 1 elvat — 

πραγματείας (90) om. A; contuli J 9 ἔδειξε] IIL 2 11 δειχνὺς) I 3 

12 xat (pr.) E?J: 7 DEFb vy DE: οὐχ Foc 13 τούτων FJ: τοῦ DE: τοῦτο 

οἱ per hoc b ἐδείχνυτο!] I 6 Lea ae ws 15 ἄλλως] corr. ex ἄλλος J 

ἀναγκαῖον E 17 προσεχεστέραν DEb: προσεχεστέρας Jc 18 αἰτίαν DEb: αἰτίας 

Je 21 τοῖς] ὅτι ὁ 23. 24 τουτέστι --- αὐτῶν om. b 24 χατὰ] del. 

17: om. Je 25 ἅπερ DE: ἃ καὶ Je 26 ἐπήγαγε DE? 28 τὰ FJbe: τὸ 

DE 29 μὲν] bis Ὁ 90 δὲ DEb: δὲ zat Je οὔσης τῆς πραγματείας DEb: 

τῆς πραγματείας οὔσης Jc 
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, v Ἁ - 

οἰχείως ἔχει πρὸς χίνησιν τὸ βαρὺ χαὶ χοῦφον, ἔδειξε διὰ τοῦ βαρὺ 3990 @- 

~ > » ‘ ‘ 

χαὶ χοῦφον οὐ zat ἄλλο τι λέγεσϑαι. ἀλλὰ ual? ὅσον τὸ μὲν πρὸς τὸ μέσον 1! 

χινεῖται τὸ δὲ ἀπὸ τοῦ μέσου. 
) al , s\ ‘\ X = / - 

Ἐπέστησε δὲ χαλῶς, ὅτι τὰ a υξτέχοντα βαρὺ xat χοῦφον χαλεῖται 

5 καὶ at δυνάμεις βαρύτης χαὶ χουφότης, ταῖς δὲ ἐνεργείαις οὐ χεῖται ὄνομα, 

ὡς ἐπὶ τῆς ϑερμότητος ϑέρμανσις H ever 
\ ~ ~ ΄ 

SLA UAL τῆς οἰχοδοιυιχῆς 7 οἶχο- 1 O- =< (ἢ... Ὧ 
ἃ 
' 

δόμνησις, πλὴν st τις, φησίν, οἴοιτο THY ῥοπὴν χοινῷ ὀνόματι δηλοῦν τήν 

τε τῆς βαρύτητος χαὶ τῆς χουφότητος ἐνέργειαν. ᾿ ἐπειδὴ δέ, φησίν, 7 μὲν 

φυσιχὴ πραγματεία περὶ χίνησίν ἐστιν’ ἀρχὴ γὰρ χινήσεως ἣ φύσις χαὶ 

10 ἀρχὴ οὕτως ὡς ἐν τῷ κινεῖσθαι ϑεωρουμένη" τὸ ὃὲ βαρὺ xat χοῦφον 20 

σῶμα, xa ὃ τοιαῦτα, ζωῆς ἔχει τινὰ ἐμπυρεύματα τὴν βαρύτητα χαὶ 

τὴν χουφότητα χινήσεως ἀρχὰς οὔσας" ζωὴ γάρ τίς ἐστ' τοῖς φύσει συνε- 

στῶσιν ἣ τῆς χινήσεως ἀρχή, ὡς αὐτὸς ἐν ἄλλοις εἶπε" διὰ τοῦτο οἵ φυσι- 
χοὶ πάντες tee μὲν ταῖς δυνάμεσι τῶν βαρέων χαὶ χούφων, τουτέστι 2 

~ 

15 τῇ βαρύτητι χαὶ τῇ χουφότ THT, OO μὴν διωρίχασί γε περὶ αὐτῶν πλὴν 
Oo, = δος τίνες Ἔ εἰσιν αἱ δυνάμεις, χαὶ διὰ τίνα αἰτίαν τὰς δυνάμεις ταύ- 

τας ἔχει τὰ φυσιχὰ σώματα. εἰ δὲ ταύτας τὰς. δυνάμεις λέγει τὴν 
χουφότητα χαὶ τὴν erie χαὶ οὐχὶ τὰ σώματα, τὸ ἔχειν ἀντὶ τοῦ 30 
εἶναι εἴρηται, ὅτι ταῦτα ζ ὠπυρα ἄττα χινήσεώς ἐστιν ἐν τοῖς ἔχουσιν, 

~ 4 x ~ 

20 ὥστε, χἂν περὶ τῶν σωμάτων εἴρηται τὸ ταῦτα χἂν περὶ τῶν δυνάμεων, 
\ hig , e μυ , de ae tr nn 5 ~ Qi = \ «ΣΆ eee = { ped r= ΄ = 

τὰ ζώπυρα at δυνάμει: εἰσί: δηλοῖ 2 χαὶ to ἐπαχϑέν, ὅτι πάντες 

χρῶνται ταῖς δυνάμεσιν αὐτῶν, ὡς εἶναι τὸν λόγον τοιοῦτον" ἢ φυ- 8ὅ 

σιχὴ πραγματεία περὶ χινήσεως ἀρχήν" περὶ γὰρ φύσιν, ἥτι ς ἐστὶ χινήσεως 

ἀρχή" κινήσεως ὃὲ ἀρχὴ χαὶ ζώπυρα βαρύτης χαὶ χουφότης᾽ ἣ φυσιχὴ 
, “4 \ \ , e i 

ρα πραγματεια 1 περι το “AL χοῦ GOTT TH ἔσται, χαὶ ot φύσιχο! περι 
,' 

ιῷ or 2. τὴ 
ay 

τούτων ἐροῦσιν. εἰ οὖν χαὶ ἀναγχαία τοῖς ροῦν ἣ ἐνῶ τούτων ϑεωρία. 40 

᾿ σ Vv ΄ - \ ~ “"»), ἡ 

ἰδόντες οὖν, φησί, πρῶτον, ὥσπερ Eos ἡμῖν, τὰ παρὰ τῶν ἄλλων 
ι ‘ ‘4 4 , “» , 

περὶ αὐτῶν εἰρημένα xual ἐχ διαιρέσεως τὰς πρὸς τὸν λόγον ἀπορίας ἐχ- 
4 « >) ~ ν 

AVTOMY SLTMUEY. 

Ε 
ie 

30 ϑέυενοι οὕτω χαὶ τὸ φαινόμενον ἡμῖν περὶ 

] χαὶ be: ἣ ADEF post tod add. τὸ E? 2 ob κατ] οὐ κατὰ ΕΞ: οὐχ 

ADEFb 6 οἰχοδομῆς EF 7 οἴοιτο --- φησίν (8)] bis E: corr. E? 8 δέ 

om. ἘΞ priore loco 9 φύσις] φυσιχὴ A 11 xad? ὃ --- τὴν (12) om. DE: χαϑόσον 

τοιαῦτα ζωῆς ἔχει τινὰ ἐμπυρεύματα (7) τὴν βαρύτητα E* τοιαῦτα] ταῦτα c 

ἐμπυρξύυατα) ἐμ- evan. A 12 τῆς κινήσεως Fe: τῆς del. F 13 ἐν ἄλλοις] Phys. 

ia 250» 14 εἶπεν Ec: corr. ἘΣ 14 δυνάμεσιν ec 15 xat τῇ] καὶ E 

d 16 εἰσιν] εἰσι corr. ex ἐστιν E* αἱ δυνάμεις om. Εἰ: ὃ inter lacunas D 17. 18 τὰς 

: τ 20000 A 19 ζῶ πυρὰ A, sed corr. 20 σωμάτων DEb: σωμάτων αὐτῶν Ac 

i 21 εἰσίν ¢ 22 post δυνάμεσιν interponit p. 678,19 τὸ uésov—p. 679,8 ἔλεγον A 

| 23 φύσιν] φύσεως ὁ: comp. F 25 βαρύτητος zat κουφότητος Ac 8 φη- 

σίν e παρὰ] περὶ comp. A 30 εἴπωμεν b: corr. ex εἴπομεν A: 

εἴπομεν DE 
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p. 30827 Λέγεται δὴ τὸ μὲν ἁπλῶς βαρὺ χαὶ κοῦφον ἕως τοῦ 3008 

χάτω φέρεται ϑάτερον φύσει ϑᾶττον. 

\ 

Διαιρεῖ πρῶτον τὸ βαρὺ χαὶ χοῦφον ets te τὰ ἁπλῶς heyopeva τοι- ὅ 

adta χαὶ εἰς τὰ πρὸς ἕτερον: ἅπερ χατὰ σύγχρισιν Neier ὡς ὅταν 

5 ἀμφοῖν ἐχόντων βάρος καὶ τοῦ χαλχοῦ χαὶ τοῦ ξύλου τὸ υὲν βαρύτερον 

λέγωμεν τὸν yakxoy τὸ δὲ χουφότερον τὸ ξύλον, πρὸς σύγχρισιν αὐτὸ τοῦ 

βαρυτέρου χουφότερον λέγοντες χαίτοι xa? αὑτὸ βάρος ἔχον. διελὼν δὲ 10 

οὕτω περὶ μὲν τῶν ἁπλῶς βαρέων χαὶ χούφων οὐδὲν εἰρῆσϑαι παρὰ τῶν 

προτέρων φησίν, ἀλλὰ περὶ μόνων τῶν πρὸς ἕτερον. οὐ γάρ, τί ἔστι τὸ 
ρ Ι ’ pL ’ 

10 βαρὺ καὶ τί τὸ κοῦφον, λέγουσιν: οὕτω yap ἂν τὸ ἁπλῶς ἀπεδίδοσαν" 

ἀλλὰ τί τὸ βαρύτερον καὶ κουφότερον, ἀμφότερα ἐν τοῖς βάρος ts 

ἔχουσι ϑεωροῦντες. χαὶ τοῦτο ἑαυτοῖς ἀχολούϑως, ἐπειδὴ πᾶν σῶμα βάρος 
Vv ee " , rod v a\ vA 4 

κε ὦ SU GAS . AS ISE) 1918) 5 VAD , 5 Φ ἔχειν ἐνόμιζον, ἄλλο δὲ ἄλλου βαρύτερον ὡς υᾶλλον ὑφιζάνον, καὶ τό γε 

ἧττον βαρὺ καὶ κουφότερον ἐχάλουν ἀραιότερον ὑπάρχον χαὶ ἐπιπολάζον 
© \ ΄ >i ΝΘ ῸΣ \ o ve \ 

15 χαὶ τὸ μάλιστα ἀραιὸν» χοῦφον. βουλόμενος δὲ δεῖξαι, χαὶ ὅτι ahha μὲν 20 

- 

τὰ ἁπλῶς βαρέα χαὶ xo ve ἄλλα δὲ τὰ χατὰ σύγχρισιν, χαὶ τίνα Exatepa, 

χαὶ ὅτι ἘΠ μὲν τῶν ἁπλῶς οὐδὲν εἰρήχασιν οἱ πρότεροι περὶ μόνων δὲ 

τῶν πρὸς ἕτερον. ἐχ Ὡς ἐναργείας λαμβάνει, ὅτι τὰ υὲν τῶν σωμάτων 

ἀεὶ πέφυχεν ἀπὸ τοῦ μέσου φέρεσϑαι τὰ δὲ ἀεὶ πρὸς τὸ μέσον. 86 

20 χαὶ τοῦτο μὲν ἐναργὲς χαὶ χοινὸν ὁμολόγημα, τὰ δὲ ἐφεξῆς λοιπὸν ὡς 

αὑτῷ δοχοῦντα νῦν μὲν ἀποφαίνεται, ὕστερον ὃ ἀποδειχνύναι πειράσεται. 

τούτων γάρ, φησί, τῶν εἰρημένων τὰ μὲν ἀπὸ τοῦ μέσου φερόμενα ἄνω 

λέγομεν ἡμεῖς φέρεσϑαι, χάτω δὲ τὰ πρὸς τὸ μέσον, χαὶ ἁπλῶς μὲν χοῦφον 30 

λέγομεν τὸ ἄνω φερόμενον χαὶ πρὸς τὸ ἔσχατον βαρὺ 6& ἁπλῶς τὸ ἁπλῶς 

25 χάτω χαὶ πρὸς τὸ μέσον. πρὸς ἄλλο δέ, φησί, χοῦφον, ὃ χαὶ κουφότερον 
" 

χαλεῖται, τοῦτό ἐστιν, ὃ δυοῖν ἐχόντων βάρος ἣ υᾶλλον χουφότητα χαὶ 

Ὁ» δ. 
τῶν ὄγχων ἴσων ὄντων τὸ ἕτερον ὕϑᾶττον τοῦ ἑτέρου ἄνω φέρεται χατὰ 

φύσιν, τ δέ, ὅταν βάρος ἀμφοῖν ἐχόντων χαὶ ὄγχον ἴσον τὸ ἕτερον 

ϑᾶττον φέρηται (κάτω) χατὰ φύσιν. αὐτὸς ὃὲ τὸ χουφότερον ὡς πρὸς τὸ 

80 βαρύτερον λεγόμενον ἀποδέδωχεν ὡς τὸ μεῖζον πρὸς τὸ ἔλαττον. εἰχότως 

5s puree τὸ χαὶ τὸν ὄγχον ἴσον" εἰ iP ἀνίσους ὄγχους ἔχει, δύ- 40 

ναται τὸ βαρύτερόν τινος τῇ αὑτοῦ poet wy ϑᾶττον ἀλλὰ pee αδύτερον 

nate oot διὰ τὸ ἔλαττον εἶναι, χαὶ οὕτως οὐδὲ τὸ TH αὑτοῦ φύσει 
Vv 

χουφύτε ρον ἔτι χουφότε ξρὸν εσται. 

1 χαὶ χοῦφον om. 1) τοῦ --- ϑᾶττον (2)| lac. Ὁ 4 λέγεται om. A ὡς 

om. D 5 co] “καὶ to Mi: corr. 1? 6 λέγομεν E 10 οὕτως C ἀπεδίδω- 

σαν Τὰ 13 χαὶ τό ye] del. δ." ye] hic deficiunt DE 14 xai (pr.) A: om. be 

17 ἁπλῶς Ch: comp. A: ἁπλῶν F πρότερον Ὁ 21 αὐτῷ Ac 24 ἄνω Fb: 

χάτω Ac xo. Fb: om. A ἁπλῶς (alt) om. ὁ 28 βαρύτερον -- φύσιν (29) 

om. b 29 φέρηται F: φέρεται Ac χάτω addigi: om. AFe 32 αὐτοῦ AF 

33 αὐτοῦ A: ἑαυτοῦ CFe 
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΄ Ύ ~ ~ ~ vw € 

Τὸ μὲν οὖν ἑξῆς τοῦ λόγου τοιοῦτόν ἐστιν’ εἰπὼν δέ, τί μὲν τὸ ἄνω 300. 
ΟὟ ΒΕ " , 

αὑτῆς OLETAL τι 
\ \ , ‘ iy 

Eth xdtw, ἀντιλέγει μεταξὺ πρὸς τοὺς μὴ νομίζοντας 45 
fe / > ~ \ > ΄ ΄ >\ , 

* Elvat TL ἐν τῷ χησμῷ τὸ μὲν ἄνω τὸ OF χάτω. ταύτης ὃξ ̓  γεγόνασιν 00» 
ἰΦΡΞ p/P ΔᾺΝ er > oA \ Ai (Sa ᾿Ξ Ὁ ΟΝ ῬΞδῚ ἜΘΟΥ ΄ fai Π ‘ 

τῆς δόξης ᾿Αναξίμανδρος καὶ Δημόχριτος διὰ τὸ ἄπειρον Orotibectlar τὸ 
a ~ pt are Peed > ‘4 SQ f > » δ ΄ / ie, ~ 

5 πᾶν" ἐν yao τῷ ἀπείρῳ οὐδέν ἐστιν ἄνω 7 χάτω Piast’ ὅροι γὰρ ταῦτα 
. ‘ 

\ ΄ x ΄ ws , or. 7: mr 

χαὶ πέρατα διαστάσεως. ἄλλοι δέ, ὧν χαὶ ὃ παρὰ [ἰλάτων: Τίμαιος, πρὸς 5 
Δ ry > ΄ > "»» ~ ~ ΄ \ v 

Ov υαλιστα OTOTELVETAL, οὐχ AGtovotv Ey τῷ XOOUW Ξἶναι τὸ Wey ἄνω τὸ 

oOo. 

τ᾿ ΄ .ν \ fa , ‘ fy ‘ itd 

δὲ χάτω διὰ τὴν ὁμοιότητα: τῆς OF ὁμοιότητος ΠΥ] ἴον ἔλεγον τὸ δύνα- 
\ ΄ 4 / ~ ~ ~ 

Jor χατὰ πάντα τὰ μέρη. τῆς γῆ: ἀντίποδά τινα αὐτὸν ἑαυτῷ γενέσϑαι. 
v , ~ / b) ‘ a 

10 ἔνϑα yap ἄν τις ἢ, οἷόν te πάλιν πρὸς τοῦτον τὸν τόπον ἀντίποδα ia ἔσϑαι" 
΄ ΄ τ ~ , ~ > ~ > Ἂ . 

τι OUV μᾶλλον τὸ ὑπὸ πόδας Uw XATW TAY ἐστιν ἄχρι TOU οὐρανοῦ χα! 10 
— 

ε > ~ > > \ v \ 

τὸ ὑπὲρ x te peta ἄνω 7 τὸ ἐν τοῖς ἀντίποσιν: ef δὲ τὸ αὐτὸ ἄνω χαὶ 
\ ΄ὕ͵ Da) Vv wv , ~ ΄ - 

χάτω διὰ τὴν ὁμοιότητα, οὐχ ἂν εἴη τὸ μέν τι ἄνω τὸ δὲ χάτω τῇ αὑτοῦ 
vA 2) / 5 ~ Pl] \ v 

φυσξ' αφωρισμενως cy τᾷ >» χύσμῳ. EXELVOL Sv οὖν οὕτως ἀνήρουν τὸ AV 

15 χαὶ τὸ χάτω ἡμεῖς Ὁ φησίν, ἐπειδή dort τοῦ χύσμου τὸ sy ἔσχατον 1d 
/ Vv wv 5 ΄ ~ wv ΄ 

τὸ δὲ μέσον, τὸ μὲν ἔσχατον ἄνω λέγομεν, ὡς χαὶ τῇ ϑέσει ἄνω" μετέωρον 
΄ \ ~ , ~ X \ Yq ~ , ~ / ΄ 

1άρ-: χαὶ τῇ φύσει πρῶτον: τὸ γὰρ ἄνω τοῦ χάτω τῇ φύσει πρότερον ὡς 
ῃ 

’ , [2 Ἁ 

ον, φησί͵ χάτω λέγομεν, ees χαὶ 

Ξ 90 

a 
x DN FA ~ 3 ee ~ ΚΕΝ ar fs 

TO OS¢CLOY TOU ἀριστεροῦ. tO OS We 

S ἑ ° S a [0] yy 
2.» \ 

ot πολλοὶ λέγουσι, χἂν ἀπολείπωνται τ ah es ἐχεῖνοι μὴ vO 

20 σφαῖραν εἶναι τὸν οὐρανόν, ἀλλὰ μόνον τὸ ὑπὲρ ἡμᾶς ἡμισφαίριον, ὃ χαὶ 

δρῶσιν: ὡς. εἴ γε προσεννοήσουσι χαὶ χύχλῳ τοιοῦτον εἶναι χαὶ τὸ μέσον \ Ι ὶ ' 
΄ Vv " v ~ wv ΄ > 

Guolws ἔχειν πρὸς ἅπαν, τὸ μὲν ἔσχατον πᾶν ἄγω φήσουσιν εἶναι TO ὃ 
᾿ ἐ: ᾽ ᾿ Θ re 

~ Vv Vv Vv ΄ 5 ~ 

μέσον χάτω" νῦν yap οὔτε τὸ ἔσχατον ἴσασι τελείως οὔτε τὴν γῆν μέσον 2% 
΄ ’ >} , " > ΄ , 

νομίζουσι. χαίτοι χάτω λέγοντες αὐτήν. εἰ οὖν διὰ ἂν δμοιότητα οὐχ 
Ψ > ~ ‘ > \ , ~ x ~ ~ 

25 ἐνόμιζον ἐν τῷ παντὶ εἶναι τὸ ἄνω χαὶ τὸ χάτω, δεθειγμένης διαφορᾶς τοῦ 
5 ΄ εὖ \\ , ,ὔ 74 + A wv > XN at 

ἐσχάτου πρὸς τὸ μέσον τί χωλύει τὸ μὲν ἄνω εἶναι τὸ ὃὲ χάτω: 
πα ~) Ors yf σ΄ \ SEAN ~ ~ at ee vs ν Γαῦτα τοῦ ᾿Δριστοτέλους εἰπόντος, ὅτι μὲν ἀπὸ τῆς τῶν πολλῶν εἰληπ- 30 

΄ ral > rs » ΄ ) , w~ ys " - 

ται συνηϑείας, ἣν οὐ βούλεται ξενίζειν ριστοτεληο, πρήδηλον ἐχ τῶν 
t -“ a / 

εἰρημένων: ὁ δὲ Πλάτων δῇς τῶν πολλῶν συνηϑείας χαταφρονήσας σφαιρι- 
- x " ~ 5 ~ nv 

30 χοῦ ὄντος TOD χύσμου οὐχ ἀξιοῖ τὸ Udy ἄνω λέγειν αὐτοῦ τὸ GE χάτω, ἣ ‘ 

ἀλλὰ τὸ μὲν πέριξ τὸ δὲ μέσον. xal yap τὸ μὲν πέριξ συννεύει πρὸς τὸ 80 

χέντρον ὡς πρὸς ἀρχὴν χαὶ περιχορξ bet τὸ μέσον, τὸ ὃὲ ἄνω τῷ χαάτω 

ἐναντίον ὑπάρχον οὐχ ἂν συννεύοι πρὸς τὸ ἐναντίον οὐδὲ περὶ τὸ ἐναντίον 

ἀλλ ἀπὸ τοῦ ἐναντίου μᾶλλον ἂν χινοῖτο: φεύγει γὰρ αὐτὸ τῇ φύ 
᾿ ’ ἣΝ 2 wv ΄ ~ 

35 χωρισμένον. ἔτι δέ, εἰ τὸ ἄνω καὶ τὸ χάτω πλεῖστον ἐν τῷ μήχει διέ ἔστη- 40 

χεν, ἐν δὲ τῇ σφαίρᾳ τὰ πέρατα τῆς διαμέτρου τὴν πλείστην ἔχει διά- 

ὃ γεγόνασι Fe ! 4 χαὶ Ab: μὲν χαὶ Ce 6 παρὰ CF: παρὰ τῷ Ac 

7 anotetvetat C: ἀποτίνεται A: conatur b 12 ἀντίποσι A 13 av Ab: ay tt 

Fe τι Ab: om. Fe αὐτοῦ AF 14 ἀφωρισμένως Ab: ἀφωρισμένον Fe 

17 τῇ (alt.)] postea ins. A πρότερον scripsi: πρῶτον ACFe 19 λέγουσιν ὁ 

bag aes CF: corr. ex ἀπολείπονται A 21 εἴ ye) εἴτε ὁ 23 μέσον (alt.) Ab: 

μέσην Fe 24 νομίζουσιν c 28 ὁ Δριστοτέλης ς 29 πολλῶν] παλαιῶν ec 

32 τὴν ἀρχὴν ¢ 34 ἀλλ᾽] rursus incipiunt DE 
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στασιν, οὐχ ἂν εἴη τὸ μὲν πέριξ ἄνω τὸ ὃὲ μέσον χάτω. ὅλως δὲ τὸ 300b 
~ bp] ” \ \ , + Qk > ΄ 55.) > ~ 

ἄνω χαὶ τὸ κάτω τῆς xat εὐθὺ διαστάσεώς ἐστι πέρατα ἀλλ οὐ τῆς 
σφαιριχῆς, διὸ χαὶ ὡς πρὸς ἡμᾶς νοεῖται ὄρϑιον ἔχοντας τὸ σχῆμα, χαὶ 45° 

τὸ βαρὺ χαὶ χοῦ ὡς πρὸς nes ἀποδόντες ὠνόμασαν, βαρὺ μὲν | 
a. \ 3) N \ \ ‘ é 

9) . 0 ς tt τι ι- LO0000 : dow ἡμῶν ὀροῦον χοῦφον δὲ τὸ ἐπὶ τὴν χορυφὴν 9011 
ae 

ῦφον 
- ιν \ 5 λέγοντες τὸ ἐπὶ τὴν 

A 2 F: \ Cy δε > . ΖᾺ Vv >) ‘ 

toy. χαὶ ALTOS OF O A WOTOTEAT, ἧς χατὰ τὴν ὃ ξσιν ἄνω τὸ εσχάτον ειπῶὼν 

πόϑεν ἄλλοϑεν ἢ ἀπὸ τῆς πρὸς ἡμᾶς παραβολῆς οὕτως ὠνόμασεν, ὥσπερ 

χαὶ of πολλοί; καὶ τὸ τῇ φύσει δὲ πρῶτον οὐχ i 11 τὸ εἶναι, εἰ ὅ 
΄ \ ΄ ΄ 

υὴ τις τὸ υεσὴὼν “XAT 
~ Ὁ “» v \ \ 3 - ~ \ 7 

OSLCELEY OV* XOL γάρ ἄρχει τῷ πέριξ τὸ τῇ φύσξι Giss 

10 πρότερον, ὥσπερ xat ἄλλο τι τῷ μέσῳ. 
Kone δὲ dv ἔχοι zat τὴν τοῦ [Πλάτωνος παραϑέσϑαι ῥῆσιν, ἐν 7 

τὸ ἄνω χαὶ τὸ χάτω τοῦ παντὸς ἀποφάσχει" “τοῦ γὰρ παντὸς οὐρανοῦ 10 

σφαιροειδοῦς ὄντος, ὅσα μὲν ἀφεστῶτα ἴσον τοῦ μέσου γέγονεν ἔσχατα, 

δυοίως αὐτὰ χρὴ ἔσχατα πεφυχέναι, τὸ 6& ὡέσον τὰ αὐτὰ ὑέτρα τῶν 
15 ἐσχάτων ἀφεστηχὸς ἐν τῷ χαταντιχρὺ νομίζειν δεῖ πάντων εἶναι. τοῦ τ 

χύσυου ταύτῃ, πεφυχότος τί τῶν εἰρημένων ἄνω τις ἣ χάτω τιϑέμενος οὐχ 15 

ἐν δίχῃ δόξει τὸ μηδὲν προσῆχον ὄνομα λέγειν; ὃ μὲν γὰρ ee ἐν αὐτῷ 
> 

τόπος οὔτε “ATW πεφυχὼς οὔτε ἄνω λέγεσθαι δίχαιος GAN αὐτὸ ἐν wsow> 

ὃ δὲ πέριξ οὔτε δὴ μέσος οὔτε ἔχων siden αὑτοῦ μέρος ἕτερον ϑατέ- 

20 pov μᾶλλον πρὸς τὸ μέσον 7 τι τῶν χαταντιχρύ. τοῦ ὃξ ὁμοίως πάντῃ 20 

πεφυχότος ποῖα τις ἐπιφέρων ὀνόματα αὐτῷ ἐναντία χαὶ Ty χαλῶς ἂν 

ἡγοῖτο λέγειν; εἰ γάρ te χαὶ στερεὸν ety χατὰ μέσον τοῦ παντὸς ἰσοπαλές, 

εἰς οὐδὲν ἄν ποτε τῶν ἐσχάτων ἐνεχϑείη διὰ τὴν πάντη ὁυοιότητα αὐτῶν" 

ἀλλ εἰ χαὶ περὶ αὐτὸ πορεύοιτό τις ἐν χύχλῳ, πολλάχις ἂν στὰς ἀντίπους 25 

95 ταὐτὸν αὐτοῦ χάτω χαὶ ἄνω προσε ποι. ταῦτα μὲν οὖν περὶ τοῦ ἄνω 
χαὶ τοῦ χάτω τοῦ []λάτωνος δόγματα" βάρος ὃὲ πάντα μὲν τὰ στοιχεῖά 

φησιν ἔχειν, οὐχ οὕτω δὲ ὡς πάντων πρὸς τὸ χέντρον φερομένων χαὶ τῶν 

μὲν βαρυτέρων ὑφιζανόντων τῶν δὲ τὸ βαρέων ἐξωϑουμένων χαὶ ἐπι- 30 
, 2 3}? ΄ ΄ 

πολαζόντων ἐχείνοις χαὶ διὰ τοῦτο χούφων λεγομένων, ἀλλ ὡς πάντων 

80 τὴν μὲν ἐπὶ τὸν οἰχεῖον τόπον φορὰν διὰ βαρύτητα ἐχόντων: ἄγει γὰρ ἣ 

1 μὲν] seq. ras. 5 litt. E 2 ἐστιν ὁ ὃ ἐχόντων D 4 χοῦφον DE: τὸ 

χοῦφον Ac ἀποδόντες Ab: mut. in ἀπιδόντες Ὁ}: ἀπιδόντες E ὅ τὴν βάσιν] 

τῆς βαρείας A: βάσεως mg. A? ὀροῦον] τοῦ ὅρου ὃν A 0 ὁ om. A 

7 μεταβολῆς A 8 τὸ (pr.)] corr. ex τῷ E} ἀναγχάζει τὸ AK: ἀναγχάζεται H?: 

ἀναγχάζοιτο De: cogetur b 9 δόξειεν A τῷ scripsi: to ADEbe τὸ — πρότε- 

pov (10) A: om. E: τῷ τῇ ie προτέρῳ Dbe 11 SINS 1 (OE (26) om. F 

Πλάτωνος] Tim. 62 ἃ sq. 13 ἀφεστῶτα] ἀφεῖτο τὰ A: ἀφεστῶτ᾽ c ἔσχαϑ᾽ ὁ 

14 ὁμοίως --- ἔσχατα om. A τὸ — εἶναι (15) om. b ταὐτὰ ὁ 15 πάν- 

τῶς A 18 οὔτε (alt.)] οὔτ᾽ ὁ δίχαιος A: corr. ex δίχαιον D!: δίχαιον EK? 

αὐτὸ E?K?: αὐτῷ ADED 19 οὔτε (alt.)] οὔτ᾽ ες ἔχον E αὐτοῦ DEK? 

20 χαταντιχρύ)] zat” ἀρετήν A δ᾽ ὁ 21 ἐπιφέρων] ἐπεὶ φέρων Α 

ὀνόματ᾽ ἐ πῇ] ποῖ Ὁ 22 ἡγοῖτο] ἡγεῖτο AE: corr. ἘΠ στερ ἃ 23 ὁμοιό- 

τῆς, Ὁ 26 τοῦ (pr.) om. Ke 26. 27 τὰ στοιχεῖά φησιν Ab: φησὶ τὰ στοιχεῖα 

DE: φησὶν ὁ πλάτων τὰ στοιχεῖα Fe 28 βαρυτέρων] βαρέων Fe 30 τῶν οἰχείων 

τόπων A 
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¢ > σ \ \ / \ b) ‘ >. A / Ἁ e ) . ‘ 

εφεσις ἔχαστον πρὸς TO συγγενές, ἣ δὲ ἀγωγὴ διὰ βαρύτητος: χαὶ ἢ ἐν 801: 

τῷ οἰχείῳ τόπῳ μονὴ διὰ ταύτης ὑπάρχει τῆς δυνάμεως. διὸ χαὶ τὸ πῦρ 30 

βαρύ φησιν ὥσπερ χαὶ τὴν γῆν. χαὶ μένειν Exdtepov ἐν τῷ οἰχείῳ τόπῳ 
x ~ 5 ~ , ~ , , ~ 

διὰ τὴν ἑαυτοῦ βαρύτητα, ἀποσπᾶσϑαι δὲ 2x tod οἰχείου. χα ὅσον xnd- 
5 φόν ἐστι" διὸ τοῖς μὲν ὅλοις βαρύτητα μόνον ὑπάρχειν: οὐ γὰρ ἐξίστανται 

5. Χ 3 

τῶν οἰχείων τόπων οὐδὲ ἀποσπῶνται" τοῖς OF μέρεσι χαὶ χουφήτητα, “av 40 

ἣν χαὶ ἐπὶ τοὺς παρὰ φύσιν τόπους μεταπίπτειν πεφύχασιν. ὥσπερ δὲ 

᾿Αριστοτέλης ἀπὸ τοῦ βαρέος χαὶ χούφου τὸ ἄνω χαὶ τὸ χάτω διώρισε χαὶ 
ἀπὸ τούτων ἐχεῖνα, οὕτω χαὶ 6 [ἰλάτων διὰ τὴν περὶ τὸ βαρὺ χαὶ χοῦφον 
! δα; ae \ \ wv \ \ ΝΣ, ~ eee ~ = EN Na ΣᾺ ft) .” = 10 ψευδοδοξίαν xat τὸ ἄνω χαὶ τὸ χάτω ἐπὶ τοῦ παντὸς ψευδῶς ὑπολαυμβά- 4 

νεσϑαί φησιν. γράφει δὲ ἐφεξῆς τοῖς πρότερον | ἐχτεϑεῖσι τάδε “τὸ μὲν 3010 
΄ , - Ὁ. > x , 

γὰρ ὅλον, χαϑάπερ εἴρηται νῦν δή, σφαιροειδὲς ὃν τόπον τινὰ χάτω τὸν 
ἊΝ 5 Vv σ a. 5 , ~ \ > > Vv 

ὃὲ ἄνω λέγειν οὐχ ἔμφρονος: ὅϑεν δὲ ὠνομάσθη ταῦτα χαὶ ἐν οἷς ὄντα 
εἰϑίσμεϑα δι᾿ ἐχεῖνα χαὶ τὸν οὐρανὸν ὅλον οὕτω διαιρούμενοι λέγειν, ταῦτα ὃ 

15 PRO πολ ογτθον ὑποθεμένοις τάδε Futv. εἴ τις ἐν τῷ τοῦ παντὸς τόπῳ, 
> ~ » 

ual) ὃν ἣ τοῦ πυρὸς εἴληχε μάλιστα φύσις, οὗ χαὶ πλεῖστον ἂν ἠϑροισ- 
l4 »ν Ν Δ ΄ > \ ΝᾺ ? 5 ~ \ Q7 > ~ WV. μένον εἴη πρὸς ὃ φέρεται, ἐπεμβὰς ἐπ᾽ exetvo χαὶ δύναμιν εἰς τοῦτο ἔχων 

μέρη τοῦ πυρὸς ἀφαιρῶν ἱσταίη τιϑεὶς εἰς πλάστιγγας αἴρων τὸν ζυγὸν 10 

χαὶ τὸ πῦρ ἕλχων εἰς ἀνόμοιον ἀέρα βιαζόμενος, δῆλον, ὡς τοὔλαττόν που 
~ 4 ‘~ cae. = (aa 4 a a A ~ Ss ~ ied ΓΞ ας " Ζ ἘΞΑ 

20 τοῦ μείζονος ῥᾷον βιᾶται. ῥώμῃ γὰρ μιᾷ δυοῖν dua μετεωριζομένοιν τὸ 
X I -» > ΄ 5 ΄ 

υὲν ἔλαττον μᾶλλον τὸ δὲ πλέον ἧττον ἀνάγχη που χατατεινόμενον ξυνέ- 

πεσϑαι τῇ βίᾳ, χαὶ τὸ μὲν πολὺ ea χαὶ χάτω φερόμενον χληϑῆναι τὸ 15 
02 συιχρὸν ἐλαφρὸν χαὶ ἄνω. ταὐτὸν δὴ τοῦτο δεῖ cages δρῶντας ἡμᾶς 
ge τόνδε τὸν τόπον. ἐπὶ ya ς Poneites γεώδη γένη διιστάμενοι χαὶ ἢ 

% 

ι bo or 

14 

5S r >) ‘ σ > , ‘ ’ὔ 5 , 

{Ty ἐνίοτε αὐτὴν ἕλχομεν εἰς ἀνόμοιον ἀέρα Bla χαὶ παρὰ φύσιν ἀμφότερα [η 1 t t 7 ΓῸῚ t 
~ > , ΡΥ - , 

τοῦ Evyyevods ἀντεχόμενα. τὸ δὲ σμιχρότερον ῥᾷον τοῦ μείζονος βιαζο- 20 
, » - ΄ 

μένοις εἰς τὸ eeu πρότερον ξυνέπεται" χοῦφον οὖν αὐτὸ προσειρήχαμεν 

χαὶ τὸν τόπον, εἰς ὃν βιαζόμεϑα, ἄνω. τὸ δὲ ἐναντίον τούτοις πάϑος βαρὺ 
\ 4 PP) Η͂Σ ΄ € mn 

wat χάτω΄. εἶτα μετ’ ὀλίγα συμπεραινόμενος τὰ εἰρημένα ἐπάγει: “τόδε 

1 βαρύτητα ὁ: comp. F 2 οἰκείῳ Ab: οἰχείῳ δὲ DEc τῆς] postea ins. Ε1: om. D 

4 διὰ] κατὰ A 4.5 χαὶ χοῦφόν ὁ ὃ ἐστιν ὁ μόνον EFb: e corr. D: μόνην A 

ἐξίσταται A, sed corr. 6 οὐδὲ] corr. ex οὐδὲν ἘΠ μέρεσιν c 7 καὶ] supra- 

Str τ] δὲ DEb: om. A: δὲ ὁ E?Fe 8 διώρισεν ς 10 ἐπὶ] ὑπὸ A 

10. 11 ὑπολαμβάνεσϑαί Ab: ὑπολαμβάνοντες DE: ὑπολαμβάνοντας Ἐ3 11 φησι DE 

γράφει] comp. A: γράφεται c γράφει --- ϑάτερα (p. 682,3) om. F τάδε) Tim. 63a sq. 

13 ὃ (pr.) e λέγειν ADED: λέγειν ἔχειν ΕΒ" K?e δ᾽ (alt.) ς χαὶ ἐν] κἀν ec 

οἷς] 00s A ὄντ᾽ ὁ 14 οὕτω E*K?: οὗτοι ADEb 15 τάδε ἡμῖν DEK?: 

& ἡμῖν τάδε Ab 16 φύσις om. A 17 ἐπαναβὰς E?K?c TOUT ὁ 

8 istain AK?: el σταίη DEb: tora ἣ E* 20 dvetv? D τὸ] ta A 21 τὸ] 

ἧττον νοι Α 22 χαὶ (alt.)] ἢ A χλιϑῆναι A 23 optxpoy] 

σμιχρὸν χαὶ Ὁ δεῖ Ab: om. DEK? φορᾶσαι E: φωρᾶσαι det E* K? 24 τόν- 
Fa ae ἀν 

a R- » 

de] δὲ A 25 ἐνίοτε] ἑνί te A: évlot ὁ ἀνόμοιον ἀέρα Ab: ἀέρα ἀνόμοιον 

DEK? 27 οὖν] supraser. E? προσειρήκαμεν K*: προειρήχαμεν ADEb 

28 βιαζόμεϑ᾽ ς Sc βαρὺ om. A 29 ὀλίγον A συμπερανόμενος E: 
» & συμπερανάμενος D ἐπάγει] Tim. 63e τόδε K?: τὸ δὲ ADE*: τί δὲ E 
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ὁδὸς ἑχάστοις οὖσα βαρὺ μὲν τὸ φερόμενον ποιεῖ, τὸν O& τόπον, εἰς ὃν τὸ 

ye σ. > Η eA \ 4 Sr, ΄ e \ \ \ & X 

e μὴν ἕν τι διανοητέον περὶ πάντων αὐτῶν, we ἢ μὲν πρὸς τὸ ξυγγενὲς 301» 

Ὁ 
τοιοῦτον φέρεται, χάτω, τὰ δὲ τούτοις ἔχοντα ὡς ἑτέρως ϑάτερα.᾽ 

γι ὦ ~~ , , 5 A / 

p- 308234 Τῶν δὴ πρότερον ἐλϑόντων ἐπὶ thy περὶ τούτων oxé- 30 

5 Ψιν ἕως τοῦ οἵ μὲν οὖν τοῦτον τὸν τρόπον περὶ βαρέος χαὶ χού- 

φου διώρισαν. 

Ὅν Εἰπών. τίνα ἐστὶ τά τε ἁπλῶς soe χαὶ χοῦφα χαὶ τίνα τὰ πρὸς 35 
ἕτερον λεγόμενα, νῦν ὡς ἐπὶ δήλοις ἐπάγει τοῦτο, ὃ πρότερον εἶπεν, ὅτι 

περὶ μὲν τῶν ἁπλῶς οὐδὲν εἴρηται παρὰ τοῖς προτέροις, περὶ δὲ τῶν πρὸς 

10 ἕτερον μόνον, ἅπερ ἐν τοῖς βάρος ἔχουσι ϑεωρεῖται, ἀλλὰ μᾶλλόν τε χαὶ 

ἥττον, ὡς τὸ ἧττον βαρὺ χοῦφον χαὶ χουφότερον λέγεσϑαι. οὕτω δέ, φησί, 40 

τὸ πρός τι βαρὺ χαὶ πρός τι χοῦφον διελόντες ἀπ᾿ ἀλλήλων οἴονται χαὶ 
περὶ τῶν ἁπλῶς χούφων χαὶ βαρέων διωριχέναι- οὐ why ὃ λόγος ὃ ἐπὶ 

σ d ~ 5 

τῶν πρὸς ἕτερον ὑπ᾽ αὐτῶν ἀποδεδομένος ἐφαρμόττει τοῖς ἁπλῶς λεγομέ- 

15 vous, ὅπερ ἔσται δῆλον τὰς δόξας αὐτῶν προσελομένοις. χαὶ προχειρίζεται 45 
͵ 5] \ Tina ΝΡ \ ~ SGN Eye Nees = = 

πρώτην τὴν ἐν τῷ Τιμαίῳ περὶ τούτων δόξαν χαὶ σαφῶς αὐτὴν ἐχϑέμενος | 
οὕτως ὑπαντᾷ πρὸς αὐτήν: τῶν γὰρ τριῶν στοιχείων, ὕδατος, ἀέρος, 8028 

πυρός, χαὶ τῶν ἀφωρισμένων αὐτοῖς σχημάτων, εἰχοσαέδρου, ες 

πυραμίδος, ἐχ τοῦ αὐτοῦ τριγώνου τοῦ σχαληνοῦ συνεστηχότων τ ἐχ πλειό- 

φι 20 νων τῶν αὐτῶν τριγώνων συνεστὼς τ τ εἶναι λέγουσι, τὸ μὲν εἰχο- 

σάεδρον ἤτοι τὸ ὕδωρ τοῦ ὀχταέδρου ἥτοι τοῦ ἀέρος, ταῦτα δὲ τῆς πυρα- 
υίδος χαὶ τοῦ πυρός: ὥστε ἐν ὑπεροχῇ τῶν ἴσων μορίων βαρύτερον ἕχαστόν 
> ? > 4 Oo ΄ > ΖΝ ἣ A 5 δ a ~ ec ΄ 

ἐστι zat αὐτούς, ὥσπερ μόλιβδος μολίβδου χαὶ χαλχὸς χαλχοῦ ὃ πλείων 
~ 9 ΄ (- > > 4 , > ‘> 

τοῦ ἐλάττονος χαὶ ὅλως τὰ ὁμοειδῆ ἀλλήλων. εἰ οὖν μόλιβδος μολίβδου 10 
ε ΄ ae ee ΄ > ~ ΄ ays) A ~ ΄ » 

25 ὃ μείζων τοῦ ἐλάττονος βαρύτερος οὐ τῇ φύσει ἀλλὰ τῷ μεγέθει, οὐχ 

ἐφαρμόσει οὗτος ὁ λόγος τῷ ἁπλῶς βαρεῖ χαὶ τῷ ἁπλῶς χούφῳ διάφορον 

τῶν ὁμοειδῶν, οὕτω χαὶ ἐπὶ τῶν ἀνομοει- ΓΟ - ἔχουσι τὴν φύσιν. ὡς δὲ 

1 tt] e corr. E συγγενὲς A, sed corr. 3 τοιοῦτο Cc ἔχοντα A: om. DE 

ἑτέρως E?K?: ἑτέροις ADE 4 ἐπὶ --- τρόπον (5)] ἕως Ὁ ὃ τοῦτον om. EF 

τρόπον τοῦτον ΕΚ’ 5. 6 βαρέος καὶ χούφου F: χαὶ βαρέος καὶ χούφου A: χούφου καὶ 

βαρέος DKe 7 χαὶ χοῦφα om. ὁ 8 ἕτερα A ἐπίδηλον c 10 ἕτερα A 

μόνων A ahha] secundum Ὁ: xata τὸ ὁ 11 ἧττον (alt.)] μᾶλλον Ὁ κοῦφον] 

χαὶ χοῦφον Α οὕτως c 12 πρός τι (alt.) DEb: om. Ac οἴονται ΑΞ: 

mut. in οἷόν. τε F: οἷόν te DE 13 ἐπὶ] ὑπὸ Ὁ 14. 15 λεγομένοις --- δόξας 

om. A 15 ὅπερ --- προσελομένοις om. E τὰς CF: τὰς δὲ Db προσελομένοις 

1): προελομένοις A: διελομένοις C: prius distinguens Ὁ 10 πρῶτον Ec 

18 ὀχταέδρου] χαὶ ec 20 τῶν Ab: om. DE συνεστὼς A: συνεστὸς DFec et 6 

corr. E λέγουσιν E: corr. EK? 21 τὸ om. A τῆς] γῆς DE: corr. EK? 

23 μόλυβδος μολύβδου 1): μολίβδου μόλιβδος Fe χαλχοῦ χαλχὸς Fe πλεῖον E: 

corr. EH? 24 ὅλως] corr. ex ὅμως E*: om. F μόλυβδος D: ὁ ὉΠ οὐδε Α 

μολύβδου D 25 μεῖζον E: corr. ΤΣ 26 ἐφαρμόττει ὁ: ἐφαρμόσσει F 21 ἔχου- 

σιν ο δὲ om. A τῶν (alt.) om. Ὁ 

— 
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δῷ ΝΜ Vv \ ον \ ὧδε / \ ‘ ‘aida » « OF 

ὧν ἔλεγον ἔχειν τὸ βαρύτερον πρὸς τὸ χουφότερον: χαὶ γὰρ ξύλου yahxov 32a 
v 
cy ειν 

τῶν αὐτῶν συγχεῖσϑαι τὰ σώματα χαὶ 

5 rd ~ ,ὔ o ‘ 5 

cy αὐτῷ TALYMva* απαᾶαντὰα γὰρ ΘᾺ 
’ ἐν , ~ , 

βαρύτερον εἶναι λέγουσι τῷ πλείω 
5 ~ crs ~ -~ 

2x μιᾶς ὕλης τῆς τῶν τριγώνων, 
Ἃ ~ or ~ b) ~ c a. o , 

xv οὐ δοχῇ οὕτως ἐπὶ τῶν ἀνομοειδῶν. οἱ Ge οὕτω gach οὐ 
ἝΝ 

τὴ! 
' 

Ἁ ~ 

TEpt TOU 
qo 

/ », ~ ig ~ , \ is 4 > \ ‘ 

ξ 4 iS Ss 19}. 5} o9 ΡΩΝ πῶς cle - λέγουσι περὶ τοῦ ἁπλῶς χούφου χαὶ βαρέος ἀλλὰ πρὸς ἕτερον" 20 
΄ >\ \ ~ Di ~ ἐν yn Vv as v ΄ ~ 

φαίνεται δὲ τὸ πῦρ, χἂν πλεῖον Ἢ xdv ἔλαττον, ἄνω φερόμενην, xa ἯΙ Vi 
΄ , x” x , \ \ \ 4 σ Vv \~ \ 

Gmdan Gy %, xt xol πρὸς, τὸ, pécoy: chore ἐστι. τι ἁπλῶς χοῦφον χαὶ 
ἁπλῶς βαρὺ χαὶ οὐ πάντα πρὸς ἕτερον τοιαῦτα, a zp μὴ Ov ὀλιγότητα 

~ ~ wv /, / ~ ΩΣ ς pe 

τῶν τριγώνων τὸ πῦρ ἄνω φέρεσϑαι πέφυχεν. ip τοῦτο, τὸ πλέον 9 

10 πῦρ ἧττον ἂν ἐφέρετο ἄνω: χαὶ βαρύτερον ἦν ἐχ πλειόνων ὃν τρι- 
, ~ ai ΄ > ΄ “ \ ” x 5 v , 

Ἰώνων, νῦν δὲ φαίνεται τοὐναντίον ὅσῳ γὰρ ἄν Ἢ πλεῖον, ἄνω φέ- 
Q~ \ Qe ΚΕΝ, ἊΣ \ , > \ ΄ ΄ 

ρεται ϑᾶττον χαὶ χουφότερόν ἐστι. χαὶ μέντοι, εἰ τὸ πλεῖον βαρύτ ἐ 
ve v ~ ~ ~ 

ἐστιν, ἔδει χαὶ ἄνωϑεν χατασπώμενον τὸ πλεῖον πῦρ ϑᾶττον χαταφέρεσϑαι, 30 
v , ~ ὯΝ 5 [τά > \ \ b>) ot of yale 

εἴπερ βαρύτερον: νῦν δὲ οὐχ οὕτω γίνεται, ἀλλὰ τὸ ὀλίγον ϑᾶττον ἯΤΟ 
΄ Ὡς. 7 5 > s 

15 σεται χάτω, διότ' τὸ ὀλίγον ῥᾷον βιάζεται. τὸ ὃς πολὺ δυσχολώτερον. 
: tp > ΄ awe 

Actéas οὖν οὕτως ἐπὶ τοῦ πυρὸς χατὰ φύσιν χαὶ ἀπὸ χαὶ ἀπὸ τῆς 
΄ 

τῆς παρὰ φύσιν φαινομένης τῶν ἁπλῶν σωμάτων χινήσεως, ὅτι οὐ γρὴ 3 

τῷ πλήϑει χαὶ τῇ GA ιγότητι τῶν συντιϑέντων τὸ βαρὺ χαὶ τὸ χοῦφον ὁρί- 

Covtas διὰ τοῦτο τὰ πρὸς ἕτερον βαρὺ χαὶ χοῦφον μόνα τίϑεσϑαι τῶν 

20 ἁπλῶς ὀλιγωροῦντας, τὸ τὰ τὸ δείχνυσι χαὶ ἀπὸ τοῦ ἀέρος. εἰ γὰρ τὸ ἐχ 

πλειόνων τριγώνων βαρύτερον, ἔσται τι πλῆϑος ἀέρος, ὅπερ ὀλίγου τινὸς 40 ρον. 
ἔχ > \ 5 4 9 > ~ οὶ L> > , 

ὕδατος βαρύτερον ἔσται. δέχα γὰρ ὀχτάεδρα δυεῖν εἰχοσαξδρων διπλάσιον 
7) S 

t πλῆϑος τ (ώνων. συμβαίνει δὲ νῦν πᾶν τοὐναντίον. ὡς χαὶ 

a δὲ 

[0] 

O- ὦ 

~ ΄ , > > , v , 

ὃ τοῦ πυρός: ὃ γὰρ πλείων ἀὴρ οὐ μόνον βαρύτερος οὐχ ἔστιν ὀλίγου 
= δ ΄, v 5 a\ ~ > 5 

25 ὕδατος ἀλλὰ χαὶ υᾶλλον χουφότερος ae ὁ ἐλάττων. τοῦτο δὲ δῆλον ex 

τοῦ τὸν πλείονα ἀέρα ἄνω ΈΉ σα: υδίλλον, τὸ OF ἄνω φερόμενον χοῦφην. 4 
~~ ao . > la | ~ > ΄ 5 

εἰπὼν 62, ὅτι ὁ πλείων ἀὴρ ἄνω φέρεται | μᾶλλον, ἐπήγαγεν: χαὶ Shwe 302b 
5 / 5 ~ aon is ~ 

ὁτιοῦν pepos ἀέρος ἄνω φέρεται sx τοῦ ὕδατος" εἰ γὰρ ὁτιοῦν 
΄ 

ugpos ἀέρος χἂν μεῖζον χἂν ἔλαττον ἐπὶ τὸ ἄνω τοῦ ὕδατος φέρεται, δῆλον, 

80 a φύσει χοῦφός ἐστιν ὃ ἀὴρ χαὶ οὐ διὰ τὴν ὀλιγότητα τῶν τριγώνων 5 

τοῦ ὕδατος χουφότερος. 
᾿Επιστῇσαι δὲ χρή, 

ὑποϑέσεσιν ἑπόμενος ὕδωρ βαρύ, ταῖς ἑαυτοῦ συνήγαγεν ὃ 

τὸ γὰρ ἄνω χαὶ τὸ χάτω χατὰ φύσιν διορίσας ἐν τῷ παντὶ τῇ ἐπὶ ταῦτα 

corr. E* ἐπήγαγε DE* 29 

34 τὸ (alt.) om. E 

χἂν (alt.)] supraser. E? 30 

χάτω om. DE: corr. E* 

4 1 ἔλεγον] ἐλλέγχειν E: ἐλέγχειν Ε χοῦφον Α 2 λέγουσιν ὁ αὐτῷ ADEc 

ἢ ὃ αὐτῶν] ἁπλῶν Fe 4 οὐ (pr.) A: μὴ DEe οὕτως ὁ ὃ λέγουσι] -ov- 6 

: corr. ἘΠ 6 δὲ] γὰρ Ac πῦρ χἄἂν] mg. E? πλεῖον CDE: πλέον Ac 

οὶ 7 ἔστι] ἔσται Ac i. eo Lo Ὁ 9 τῶν τριγώνων om. A τὸ — pépzaiar 
| om. Ac 11 ὅσον A 12 ἐστιν ¢ 14 εἴπερ] ἧπερ A γίνεται] φέρετα 

Σ Fe 17 παρὰ] περὶ comp. A 19 τοῦτο] τούτων Ὁ τὰ om. A 

ᾧ χοῦφα D μόνον Α 20 δείκνυσιν e 22 δυοῖν EFe 23 τὸ ἐναντίον 

" Ac 24 πλεῖον E βαρύτερος οὐκ CDEb: οὐ βαρύτερος Ac 27 πλεῖον E 
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χινήσει τὸ χοῦφον τοῦ βαρέος διέστησεν. ὁ ὃὲ [Πλάτων οὐ τῷ πλήϑει χαὶ 302d 
τῇ ὀλιγότητι τῶν ἐπιπέδων: οὕτω γὰρ τὸ ὕδωρ βαρύτερον ἦν τῆς Ὑ-: 11 

εἴπερ τὸ μὲν εἰχοσάεδρον ἐξ ἰσοπλεύρων τριγώνων εἴχοσι ἀμ εν ὧν 

ἕχαστον τέσσαρα συνέστησεν ἡμιτρίγωνα {: GAR “ἢ μὲν πρὸς τὸ ξυγγενές, 
Ξ ΄ Ὁ ς ΄ Ly ‘ , ~ \ < 

5 φησίν, ὁδὸς ἑχάστοις οὖσα βαρὺ μὲν τὸ ον τω ὃὲ τόπον, 15 
«Ὁ ~ ΄ ΄ \ d\ Vv (2 G / { 

εἰς ὃν τὸ τοιοῦτον φέρεται, χάτω, τὰ de τούτοις ἔχοντα ὡς ἑτέρως ϑάτερα; 
/ \ X S τ >] 2 

τουτέστι τὰ μὴ πρὸς τὸ συγγενὲς φερόμενα υηδὲ πρὸς ἐχεῖνο, οὗ ἐφίεται 

χαὶ πρὸς ὃ ῥέπει, ἀλλὰ πρὸς τοὐναντίον, ταῦτα χοῦφα, χαὶ ὃ τόπος, πρὸς 

τῷ ὃν φέρεται, ἄνω" ὥστε, εἴ τις βούλοιτο χαὶ παρὰ ΠΙλάτωνι τὸ ἁπλῶς χοῦ- 20 

10 gov χαὶ τὸ ἁπλῶς βαρὺ διωρισμένον εὑρεῖν, ἐν τοῖς νῦν παρατεϑεῖσιν εὗ- 

γήσει οὐ τῇ ἄνω ual τῇ χάτω φορᾷ ἁπλῶς διοριζόμενα ἀλλὰ τῇ πρὸς τὸ 
i i 1] 1 i [ | Ἶ > ξ 

οἰχεῖον χαὶ τῇ πρὸς τὸ ἀλλότριον. 

Κατὰ δὲ τὴν λέξιν τοῦ ᾿Αριστοτέλους, ὅταν λέγῃ ἐπεὶ τὸ μὲν ἐλάττω 

ἔχον τὰ ὁμογενῆ χουφότερον εἶναί φασιν, { ἐπεὶ μὴ πάντα ἐξ Ouosr- 36 

15 δῶν τριγώνων σύγχειται, ἀλλὰ τὰ τρία μόνον, TOP, ἀήρ, ὕδωρ, διὸ xat ἐν 

τούτοις μάλιστα τὴν σύγχρισιν ἐποιήσατο. 

MQ 
BABS Maen SR ΝΞ ae AAO ore eee = ecto p. 30830 Tots δὲ οὐχ ἱκανὸν ἔδοξεν οὕτω διελεῖν ἕως τοῦ ὥστε 

~ , 

τοῦτο AEXTEOY. 

Μετὰ τοὺς πλήϑει xat τυ ον τῶν ἐπιπέδων τὸ βαρὺ χαὶ τὸ χοῦ- 35 

20 ov διορίζοντας μέτεισιν ἐπὶ τοὺς περὶ Λεύχιππον χαὶ Δημό ὄχριτον τοῦ 
μὲν βάρους τὴν τῶν ἀτόμων αἰτιωμένους ναστότητα τῆς δὲ χουφότητος 

τὴν τοῦ χενοῦ παρεμπλοχήν, χαὶ λέγει τούτους χαίτοι ταῖς τς ἀρχαιο- 

τέρους ὄντας χαινοτέρως νοῆσαι περὶ τῶν προχειμένων ἤπερ τοὺς πλήϑει 40 
χαὶ ὀλιγότητι τῶν ἐπιπέδων τὴν τοῦ βαρέος χαὶ χούφου διαφορὰν ἀποδι- 

25 δόντας: χαινοτέρως GF ἀντὶ τοῦ περινενοημένως υᾶλλον χαὶ ἐπιβλητιχώ- 
τερον. χαὶ τὴν αἰτίαν ἀποδίδωσι τῆς τούτων προτιμήσεως λέγων, ὅτι 

φαίνεται ἔνια τῶν σωμάτων τὸν μὲν ὄγχον ἐλάττω βαρύτερα δέ, ὡς χαλ- 45 
χὸς ἐρίου. τοῦτο δὲ τοῖς μὲν πλήϑει χαὶ ὀλιγότητι τῶν | συντιϑέντων 8084 
τὴν διαφορὰν ἀποδιδοῦσιν ἐναντιοῦται: τὰ γὰρ ἐξ ἴσων τῷ πλήϑει χαὶ τῷ 

80 μεγέϑει χατ᾽ αὐτοὺς ἴσα ὄντα τὸν ὄγκον ἀνάγχη χαὶ ἰσοβαρῇ εἶναι πάντως" 
> > a) Ἂν en he 4 \ Si 2 2 , Lapa εἰ γὰρ τὰ μὲν éx πλειόνων βαρύτερα τὰ δὲ ἐξ ἐλαττόνων χουφότερα, ra) 

1 συνέστησεν AE: corr. E? 2 οὕτως ὁ γὰρ] γὰρ καὶ Ac ἦν] ἂν ἦν e: ἂν 

suprascr. EK ὃ μὲν] del. K: om. ὁ 4 post ἡμιτρίγωνα exciderunt nonnulla 

de triangulis cubi συγγενές A 5 φησίν] Tim. 63e 6 τοιαῦτον A 

8 ὃ ῥέπει] ὅρον ἐπεὶ A 9 ἄνω] ἄ- e corr. E! βούλοιτο] -ot- e corr. E 

10 βαρὺ E*, mg. Κα: om. ADEFb 13 χατὰ] «ti. corrupta vel lacunosa 

16 μᾶλλον A 17 oc οὕτω διελεῖν om. Ὁ τοῦ om. D 21 μαστό- 

Tt A 23 xatvotépors E: corr. ΕΞ ἤπερ] εἴπερ DE: corr. E? 26 ἀπο- 

δίδωσιν ¢ 28 τοῦτο] corr. ex τούτοις 10" ὀλιγότητι] weyéter ἘΣ, supraser. τῷ 

τῶν --- μεγέϑει (30)] mg. E? τῶν] τὴν τῶν E? συνϑέντων 103 29 τὴν 

τῆ: ΞΕ τῷ (pr.) om. E? τῷ (alt.) om. EK? 31 ante ef del. ef μὲν EH! 

πλείονος Τὰ τὰ (alt.)] corr. ex τὸ E? 
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bs > , v > 

δῆλον, ὅτι τὰ ἐξ ἴσων χαὶ ἰσόρροπα ἂν εἴη. ἔστι δὲ χαὶ ἰσόογχα" τί γὰρ 30 
~ . ~ Ύ ‘ , ~ 

dy εἴη τὸ ποιοῦν τὴν διαφορὰν tod μεγέϑους: εἰ οὖν τὰ ἰσόογχα ἰσοβαρῇ 

χατ᾽ αὐτοὺς ἀνάγχη εἶναι. πῶς συνάσουσι τοῖς φαινομένοις, ἐν ἘΣ ἔνια τῶν 

σωμάτων ἐλάττω τὸν ὄγχον ὄντα βαρύτερά days ὅλως δὲ τοῖς μὲν ἐπί- 
~ wv \ ~ x 

πεδα λέγουσι τὰ πρῶτα xal ἄτομα, τουτέστι τὰ στοιχεῖα τὰ μὴ διαι- 
~ ΄ > σ΄ > oid: ΄ \ ΄ ¥ 

ρουυξνα εις ξτερα τῷ ξιοόξ. ὃς WY συνεστη χε τὰ βάρος ξΞχοντα τῶν 

v Ύ 

σωμάτων, ἄτοπον τὸ φάναι τὸ μεῖζον πάντως βαρύτερον εἶναι: ἐξ 
> ~ \ > ‘> > ” , ΄ v ε A > - 
ἀβαρῶν γὰρ τῶν ἐπιπέδων οὐχ ἂν γένοιτο βάρος ἔχοντα, ὡς ἔλεγεν ἐν τῷ 

τρίτῳ βιβλίῳ. τοῖς δὲ στερεὰ λέγουσι τὰ πρῶτα, ὡς τοῖς περὶ Δημόχρι- 

τον, ἐνδέχεται λέγειν τὸ μεῖζον βαρύτερον εἶναι: σώματα γὰρ ὄντα χαὶ 
> 2F Σ v >? > > / Ὁ ¢ ‘ v \ 5 ΄ o 

αὐτὰ τὰ ἐξ ὧν ἔστιν ἀλλ οὐχ ἐπίπεδα ῥοπὴν ἔχει χαὶ αὐτά τινα, οὕτω 
~ [4 τ > , 

μὲν οὖν τοῦ τὰ μείζονα βαρύτερα εἶναι τὴν αἰτίαν οὗτοι μὲν ἀχολούϑως 

ε 

~ »Ἷ > > ~ \ * J / ~ / 

ξαυτοῖς ἀποδώσουσιν, ἐχεῖνοι OF Ov. ἐπειδὴ δὲ οὐ φαίνεται τῶν συνϑέτων 
[τὰ ~ Vv , 

ἔχαστον τοῦτον ἔχειν τὸν τρόπον, ὡς τ a o- 

~ , / ΕΣ 

υεῖζον πάντως βαρύτερον εἶναι. 
5 . ~ v Vv * , 

ἀλλὰ πολλὰ βαρύτερα ὁρῶμεν ἐλάττω τὸν ὄγχον ὄντα, χαϑάπερ 
> z ΄ > / c= NY SEAT, S > ese >7 = i ες ἃ 2 = es — 

ἐρίου χαλχόν, οὐχέτι τὰς ἀτόμους αἰτιᾶσϑαι δύνανται" δι᾿ ἐχείνας γὰρ τὸ 
~e σ Ἁ \ \ 

μεῖζον βαρύτερον ἀνάγχη εἶναι" ἀλλ᾽ ἕτερον αἴτιον λέγουσι" τὸ γὰρ χενὸν 

ἐμπεριλαμυβανόμενον τὰ σώματα κουφίζειν φασὶ χαὶ ποιεῖν ἔστιν 
σ \ fy LA ΞΗ͂ΣΣ a \ ἜΝ τ ἊΨ» ΩΝ td, \ 

OTE τὰ μείζονα χουφότερα διὰ τὸ πλέον ἔχοντα χενὸν μείζονα τὸν 
‘ 

> 7 ? ἢν ~ x’ \ wired ὁ / ΄ 

ὄγχον εἶναι, χαίτοι πολλάχις ἐξ ἴσων στερξῶν ἣ χαὶ ἐξ ἐλαττόνων συγχεί 
, ~ Vv % 

μενα. zat χαϑόλου GE χαὶ παντὸς τοῦ χουφοτέρου αἴτιον εἶναι νομίζουσι 
‘ , ~ ’ led 55 , 

τὸ πλέον ἐνυπάρχειν αὐτῷ χενόν. οὕτως οὖν οὗτοι παρὰ τοὺς ἐξ ἐπιπέδων 
λέγοντας εὐποροῦσι μᾶλλον χαὶ τοῦ τὰ μείζονα τῶν ἐλαττόνων χαὶ τοῦ τὰ 
Pl , , > ae »Ξ ee Lae 453 aa » BY > Ὁ ar 

ἐλάττονα πολλάχις τῶν μειζόνων βαρύτερα εἶναι τὰς αἰτίας ἀποδιδόναι. 

ἐπισχήπτει GF χαὶ τοῖς οὕτω διορίζουσιν ὡς ὀφείλουσι προσϑεῖναι μιὴ μό- 
ι \ ἊΣ ΄ ὭΣ , Δ τον \ 

γον TO χενὸν ἔχειν πλέον, ἂν ἢ χουφότερον, ἀλλὰ xal τὸ στερεὸν 
Μ " Ἁ ΟΥ̓ 2 ~ id ~ ᾿ c ~ 

ἔλαττον, χαὶ λέγειν χοῦφον xal χουφότερον μὴ ἁπλῶς τὸ ἔχον ἐν ἑαυτῷ 
A ΄ 3 \ A ’ \ Ἁ ν > A id ~ 

χενὸν πλέον, ἀλλὰ πρὸς τούτῳ χαὶ στερεὸν ἔλαττον: εἰ γὰρ ὑπερέχοι τῆς 
’ 3 7 te > Ἁ wv Vv X \ 3 Ἁ wed 

τοιαύτης ἀναλογίας, τουτέστιν ef μὴ ἔλαττον ἔχοι τὸ στερεὸν ἀλλὰ πλέον. 
’, 5 » Vv ~ . 

ὥσπερ χαὶ τὸ χενόν, οὐχέτι ἔσται τὸ τοιοῦτον χουφύτερον. οὗτοι δὲ παρα- 
‘ 

\ ’΄, \ 5» ~ ~ 

λιμπάνοντες τὴν χατὰ τὸ στερεὸν ἀναλογίχν χαὶ μόνην τὴν τοῦ χενοῦ f 
ὑπεροχὴν λογιζόμενοι διαμαρτάνουσιν: εἰ γὰρ διὰ τοῦτο τὸ πῦρ φασιν εἶναι 

χουφότατον, ὅτι πλεῖστον ἔχει χενόν. συ μβήσεται βικβο ῦ πυρὸς πολὺν 

χρυσὸν TEGAN ἔχοντα τὸ χενὸν BBE GORE Hey εἶναι ὅσον ἐπὶ τῷ 
> “Ev, εἰ UT τερεὸν πολλαπλάσιον εἶχεν: ὥστε χρὴ eens stat 303! 

~ 

τὸ δεῖν τὸ χουφότερον πρὸς τῷ τὸ χενὸν πλέον ἔχειν καὶ τὸ στερεὸν Sie 

2 ἰσοβαρῇ] -Ὦ e corr. E 3 συνάσουσι) mut. in συνάδουσι Ἐ 5 λέγουσιν ὁ 

χαὶ A: zat τὰ DEc 9 τρίτῳ] cap. 1. 29915 λέγουσιν E, sed corr. 11 οὕτως ἐς 

12 μὲν (alt.) Db: ὌΝ οὖν AE 18 ἐχεῖνος E: corr. EB? 14 éxdotov E: 

corr. E* ἔχει E: corr. E? 15 ὄντα] ἔχοντα Fb 17 Agyousty ec 18 φασὶν ἐς 

22 αὐτῷ om. A 23 τὰ bale )om. A 25 ἐπισχώπτει C: deridet Ὁ χαὶ] τι A 

21 χαὶ λέγειν --- ἔλαττον (28) om. Kb 28 ὑπερέχει ΑΕ 6: corr. 1] 29 éyet ce 

30. 31 περιλιμπάνοντες A: περιλαμβάνοντες ς 36 τὸ (pr.)]) τῷ A τὸ (sec.) 
om. A τῷ τὸ: τῷ AE?K*c: τὸ DEF πλεῖον C 

Sa 

10 
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v \ δὶ Ἄν. \ ~ 5 ΄ lod Vv 5 Ἁ \ 

ἔλαττον. τὰ μὲν οὖν πολλὰ τῶν ἀντιγράφων οὕτως ἔχοντα ef μὴ χαὶ BO3b 

στερεὸν ἕξει πολλαπλάσιον τοιαύτην ἔννοιαν ἀποδίδωσιν: ὃ δὲ ᾿Αλέ- 5 

Eavdpos ὡς τῆς γραφῆς ἐχούσης “εἰ χαὶ τὸ στερεὸν ἕξει πολλαπλάσιον" 
οὕτως ἐξηγεῖται λέγων “ὥστε κατὰ τοῦτο εἴη ἂν ὃ πολὺς χρυσὸς τοῦ ὀλί- 

\ , ~ IB! > Υ 3 \ \ \ y. ΄ 

ov πυρὸς χουφότερος, νῦν δὲ οὐχ ἔστιν, εἰ χαὶ τὸ στερεὸν ἔχει πολλαπλά- σι 

σιον τοῦ ἐν τῷ πυρί νῦν μὲν οὖν ὡς μὴ προσλογιζομένους τὴν dva- 10 
hg λογίαν ταύτην αἰτιᾶται, wet’ ὀλίγον δὲ xat προσλογιζομένους ὑποϑέμενος 

A Oo 5 ΤᾺ 

“AL οὕτως εὐϑύνει. 

t 
y sy ty ~ ~ 

p. 309219 "ἄνιοι μὲν οὖν τῶν μὴ φασχόντων εἶναι xevov ἕως τοῦ ὃ 

x ΄ 5 ΄ - te , 5 ~ "» 

10 ουολογουμξνα TOLS φαινομένοις συμβήσεται λέγειν αὕτοηις. 15 

1" ὦ ~ ΄ v ΄ ~ ΄ 
[αῦτα τῶν προειρημένων ἀνάληψιν ἔχει μετά τινος τῶν ἐγχλημάτων 

σ 

συναιρέσεως χαὶ ἐπιδιαρϑρώσεως. λέγει δέ, ὅτι τῶν μὴ λεγόντων εἶναι 
ἢ 

\ ¢ X SUNN > / \ 7 ‘ ΄ σ 2. 

χεγὸν of μὲν οὐδὲν διώρισαν περὶ χούφου χαὶ βαρέος, ὥσπερ ᾿Ανα- 20 ιν 

Eavoouc χαὶ Eurncdoxdys, of δὲ διώρισαν μέν, ὥσπερ ὃ [[λάτων, οὐ μὴν ἐπὶ ὃ | i ἱ ’ heat) 
ON > fe ~ ~ ς΄ ~ ΄ 

15 τὴν αἰτίαν ἀποδεδώχασιν, διὰ τί τὰ μὲν ἁπλῶς χοῦφα τὰ δὲ ἁπλῶς βαρέα 
~ ΄ > ys . » 5 . ΄ 

τῶν σωμάτων ἐστί, χαὶ διὰ τί φέρεται τὰ μὲν ἀεὶ ἄνω τὰ δὲ ἀεὶ χάτω, 
3% > IDX \ ~ Vv if A v Vv , ~ b>) a 

ἀλλ᾽ οὐδὲ περὶ τοῦ ἔνια μείζω τὸν ὄγχον ὄντα χουφότερα τῶν ἐλατ- 5 
9 9\ 2 

τόνων εἶναι σωμάτων οὐδὲν ἐπεμνήσθησαν, οὐδὲ δῆλον, πῶς 

ἐκ τῶν εἰρημένων ὑπ᾽ αὐτῶν ὁμολογούμενα τοῖς φαινομένοις 
90 συμβήσεται λέγειν αὐτούς. τούτων δὴ τῶν τριῶν ἐγχλημάτων περὶ 

μὲν τοῖν δυοῖν εἴρηται πρότερον, περὶ μὲν τοῦ ἄνω χαὶ χάτω, ὅτι οὐ νο- 

υἱζει ταῦτα χατὰ φύσιν 6 [Πλάτων εἶναι ἐν σφαιροειδεῖ ὄντι τῷ χόσμῳ, 30 

ol 6& τοῦ ἁπλῶς βαρέος χαὶ χούφου, ὅτι olde μὲν αὐτά, οὔτε δὲ χατὰ 
τὴν ἐπὶ τὸ χάτω χαὶ ἄνω χίνησιν αὐτὰ ἀφορίζει, ἀλλὰ τὸ μὲν βαρὺ χατὰ 

25 τὴν ἐπὶ τὸ οἰχεῖον, τὸ δὲ χοῦφον χατὰ τὴν ἐπὶ τὸ ἀλλότριον, ὡς. ἢ παρα- 
Ω» ες IN? v > , \ \ fe ~ \ Ν NSU ΟΞ 

τεϑεῖσα PFCs ἐδήλωσεν. οὔτε ἀφωρισμένως τὸ μὲν ἁπλῶς βαρὺ τὸ GE 3 
5 

ἁπλῶς χοῦφον τῶν τεσσάρων στοιχείων φησίν, ἀλλὰ πάντα χαὶ βαρέα χαὶ 

2 στερεὸν Ab: στερεὸν ἔχειν ἔλαττον DE ἕξει --- στερεὸν (3) om. E: τοιοῦτον ποιεῖ 

τὸν νοῦν ὁ δὲ ἀλέξανδρος ὡς τῆς λέξεως οὕτως ἐχούσης ἀλλὰ χαὶ στερεὸν Ἐ)" 3 εἰ 

ὡς A πολλαπλάσον A, sed corr. 4 ὥστε om. A πυρὸς χουφότερος DED: 

χουφότερος πυρός Ac 9 τοῦ --- φαινομένοις (10) om. D 10 αὐτούς F 

ll ταῦτα CDEb: ταῦτα οὖν Ac 12 λεγόντων] -v- e corr. E? 13 οἱ μὲν AF: om. 

DEb περὶ — διώρισαν (14)] mg. KH? περὶ] περὶ τοῦ EH? ὡς E? 

14 οἱ] ἄλλοι K? 15 ἀποδεδώχασι DE διὰ τί] διὰ comp. miro A 10 φέρεται 

om. ὁ χάτω)] corr. ex dvw E! 17 ὄντα E?: τὰ ADE: om. ὃ 

18 οὐδὲ] οὐδὲ San A 19 ὁμολογούμενον A 20 αὐτούς] -ούς 6 corr. Εἰ 

21 τοῖν] τοῖς A δυσὶν A 22. ὄντι] -ἰ in ras. E 20 οἷδε! corr. ex 

εἶδε EK? χατὰ om. D 25 τὸ (pr.)] mut. in τὸν E? post οἰχεῖον add. to δὲ 

ἐπὶ τὸ olxetov ἘΣ: del. E?: τόπον χίνησιν add. E? 27 πάντα xat DEb: χαὶ πάντα A: 

nal πάντα καὶ c 

a υνυνωνν ὺὧν νη πθυσν 
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~ , ’ ‘ ‘ A / 4 C Ἁ \ \ © . 

χοῦφα, διότι πάντα χαὶ πρὸς TO συγγενὲς. πέφῦχε φέρεσϑαι χαὶ πρὸς τὸ 303d 

ἐναντίον. τοῦ δὲ ἔνια μείζονα τὸν ὄγχον ὄντα χουφότερα τῶν ἐλαττόνων 
> , > " Cee > 3.5 = ν΄ ) ΄ ΄ S| ~ 

εἶναι τὸ μεγάλα ἐντὸς αὑτῶν διαλείμματα ἔχειν ἡτιάσατο, ὡς ἐπὶ τοῦ 40 
~ o~ ΄ ce ~ S\ , > \ ΄ ~ > 5 ΄ 

χαλχοῦ δῆλον πεποίηχε λέγων “τῷ δὲ μεγάλα ἐντὸς αὑτοῦ διαλείμματα 
» ~ ~ ~ 

ἔχειν χουφότερον τῶν λαμπρῶν πηχτῶν te ἕν γένος ὑδάτων χαλχὸς ξυστα- 
2) ϑεὶς γέγονεν. 

p- 309227 ᾿Αναγκαῖον δὲ καὶ τοῖς περὶ τῆς τοῦ πυρὸς χουφότητος | 4 
σ - " τς δ γῆι , Ν ᾿ \ ~ 9 
ἕως τοῦ εἴπερ τούτῳ διώρισται τὸ βαρὺ καὶ χοῦφον. 3041 

rR ν᾿ \ el eae > L> pak ἢ \ ΄ 4 ε vi \ ἡἰπὼν πρὸς τοὺς ἐξ ἐπιπέδων γεννῶντας τὰ σώματα ὡς οὔτε περὶ 5 

τῶν ἁπλῶς βαρέων χαὶ χούφων εἰρηχότας οὔτε τὴν αἰτίαν ἀποδεδωχότας 
- » 4 , ~ 

τοῦ μείζονα τὸν ὄγχον ὄντα χουφότερα τῶν ἐλαττόνων εἶναι σωμάτων ὦ 

ὅτι χαὶ τοῖς τὸ χενὸν τῆς χουφότητος αἰτιωμένοις ἀναγχαῖόν ἐστ! ταῖς 

δυσχερείαις ἐνέχεσϑαι- ἐχείνοις τε γὰρ τὴν ὀλιγότητα τῶν 10 
’ >] , 5 , aN 

orystwy αἰτιωμένοις ἠχολούϑει πολλοῦ πυρὸς ὕδωρ ὀλίγον χουφότερον 
ὯΝ , \ ΄ \ SA > ΄ wv Vv , 

εἶναι λέγειν, χαὶ τούτοις τὸ αὐτὸ ἀχολουϑήσει ἄτοπον, εἴ Ye χουφότερόν 
> ? > \ NOY; v , 5 \ 
ἐστι XAT αὐτοὺς TO ἔλαττον ἔχον στερεὸν χενὸν ὃὲ πλέον. ἀλλὰ μὴν. δύ- 

ναται πὺρ πολὺ ληφϑὲν ὀλίγου ἀέρος ἣ ὕδατος ἣ γῆς χαὶ στερεὸν πλέον 15 
: fe 

ἔχειν καὶ xsvov, ὥστε οὐκ ἂν αὐτοῦ χουφότερον εἴη: τὸ yap χουφότερον 
5 ak \ A \ vy. = 5 \ \ ᾿ς a γ 3 

οὐ μόνον χρὴ πλέον τὸ χενὸν ἔχειν ἀλλὰ χαὶ τὸ στερεὸν ἔλαττον. εἶτα 

ἔνστασιν ὡς ἀπ᾽ ἐχείνων ἐπάγει διὰ τοὺ ἐὰν δὲ φῶσι χαὶ τὸ χενόν, 

τουτέστιν εἰ λέγοιεν, ὅτι 7 “be {7 τοῦ πλείονος πυρὸς οὐ μόνον στερεὸν 20 
Ἰλλὰ χαὶ χενόν, xat διὰ τοῦτο οὐχ ἔστι χουφοτέρα: χουφό- 

\ ss > ’ \ ΜᾺ Vv ΄ 

Ἔρὴν γὰρ ἦν οὐ μόνον τὸ στερεὸν ἔλαττον ἔχον ἀλλὰ χαὶ τὸ χενὸν πλέον" 

Xx 

4 ~ ~ ~ 

oi οὖν τοῦτο, φησίν, ὗπεν ΣΝ λεγέτωσαν σαφῶς, πῶς διοριοῦσι τὸ 

ἁπλῶς βαρὺ χαὶ δηλονότι χαὶ τὸ ἁπλῶς χοῦφον- ἀνάγχη γὰρ τὸ ἁπλῶς 
ἋἊ ~ Vv ») ~ Vv 

βαρὺ διορίζειν ἣ τῷ πλέον στερεὸν ἔχειν | τῷ ἔλαττον χενόν, τὸ 
~ ~ > ΄ δ ~ ΄ X » ” ~ Νὴ z 

πλῶς *OUGOV αντιχξειμξνως Ἢ τῷ πλέον χενὸν ξχξιν ἢ τῷ ελάττην στε- 2 on (η΄ Ὧν 

΄ a” ν᾿ o » σ ~ 5 ‘ Nee. ΄ Ss, Wy ν 

psov. Ἢ οὖν οὕτως ἢ, ὅπερ μᾶλλον, οὐ χατὰ τὸ ἕτερον μόνον ἀλλὰ χατὰ 

2 τὸν --- χουφότερα] bis D ὃ τὸ] τῷ ἃ αὑτῶν] αὐτῶν ΠῈ 5 ο, comp. A: αὐτὸς 

αὐτῶν E ἡτιάσατο --- ἔχειν (5) om. A 4 λέγων] Tim. 59 ¢ μεγάλ᾽ ¢ 

αὐτοῦ Εἰ: corr. E? διαλείμματ᾽ © 7 tots] suprascr. E? χουφότητος 

om. D 8 tod — κοῦφον] lacun. D 10 ἁπλῶν A 12 dvayxaidv — αἰτιωμένοις (14) 

om. D 11 ὀλίγου] om. A 20 τοῦ] e corr. D φῶσι] corr. ex φῶς A 

χενόν] -όν e corr. E 21 ὀλίγη Ab: ὅλη DE 22 ἀλλὰ --- ἔχον (23) om. ¢ 

κουφοτέρα DE*b: χουφότερα AE: κουφότερον C 23 χαὶ om. ὁ τὸ CDE: om. 

Ac πλέον om. E? 24 ὑπενέγχωσιν CF: ὑπενέγχωσι DE: ἐνέγχωσιν A: ἐπε- 

νέγχωσιν c¢ σαφῶς om. ὁ διοροῦσι A 25 δηλονότι χαὶ] del. E? 
\ 

το (pr.) om. E sec. ἁπλῶς — χενόν (26)] mg. E? ἀνάγχη — χοῦφον (27) 
om. D 26 διορίζεσλαι E 27 δὲ] supraser. E? ἔχειν DEF: om. Ac 

τῷ (alt.) AE*: τὸ DE 28 7 οὖν οὕτως Ab: om. DEe 7, Ab: ox οὖν οὐχ F: 

om. DE: ἢ οὖν τούτῳ τῷ τρόπῳ ἤ E? post ὅπερ add. zat ΕΚ’ ἕτερον A: 

στερεὸν DEb 
τ 
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30 

THY ἀμφοῖν πρὸς ἄλληλα ἀναλογίαν διοριοῦσιν, ὥστε, ὡς ἐπὶ τοῦ ἁπλῶς 304a 
Q / SS a -¢ = ἘΞΞ \ Ν x X λέ Cc , me σ΄ piles \ ~~ {τ ~ 

Ῥαρξος TO πλῆρες ξχξι TAOS τὸ KEVOV TAEOY SEEPADYs οὕτως ETL TOV ἁπλῶς 

\ ΄ Vv 

χούφου τὸ χενὸν ἔχειν πρὸς τὸ πλῆρες πλέον ὑπάρχον αὐτοῦ. τὸ δὲ 30 
\ 3 

ἁπλῶς προσέϑηχεν ἐν τῷ ἁπλῶς βαρὺ xat πρὸς νει διαστολὴν ἴσως τοῦ 

πρὸς ἄλλο; ἐπεὶ δύνανται χουφότερον λέγειν τὸ ἐν τῷ ἴσῳ ὄγχῳ (ἔλαττον 
\ lé ὯΝ \ eS, oe Nh v / δὴ \ μὲν στερεὸν ἔχον πλέον ὃξ χενὸν τοῦ ἐν τῷ tow Gyxw) πλέον μὲν στερεὸν 

ν᾽ ὟΝ ~ y c ~ ~ / 

ἔχοντος ἔλαττον δὲ χενόν, ἀλλὰ τοῦτο οὐχ ἔστιν ἁπλῶς χοῦφον. ὁμοίως 
ἊΝ Srv Νὴ \ ὩΣ 5 INE NYT, a ὦ A A id ~ \ Ae τ ΄ = 

65 O04 βαρὺ τὸ οὕτως ἀποδιδόμενον: δεῖ γὰρ τὸ ἁπλῶς μὴ διὰ τὸ μέ- 35 
~ © > ~ 5 κ a > ΄ , A , τῷ A ~ 

γεϑος εἶναι τοιοῦτον ἀλλὰ τῇ οἰχείᾳ φύσει. πρὸς τούτους οὖν τοὺς τρεῖς 
~ 

διορισμοὺς ἀντιλέγων χαὶ πρῶτον πρὸς τὸν πρῶτον’ ef γὰρ τὸ ἁπλῶς βαρὺ 
> lie ~ τῷ 2 ESN y Vv “Ο ~ > . 
διορίζουσι τῷ πλέον στερεὸν ἔχειν, ἔσται πλῆϑος γῆς οὕτως ὀλίγον, ἐν ᾧ 

βαρύτερον ἐχείνης τῆς γῆς ual ἢ γῆ ἐχείνη τοῦ πυρὸς ἐχείνου xov- 
he ‘4 ra ~ ~ ~ 

Grate προσυπαχουστέον δέ, ὅτι, χἂν τὸ ἁπλῶς χοῦφον τῷ ἔλαττον στε- 
7 ΄- 5 ~ ~ Ὑ7' 

psoy ἔχειν, ἔσται τι πλῆϑος ὀλίγον γῆς πολλοῦ πυρὸς ἔλαττον στερεὸν ἔχον, 

Ὑ. "» τ 5 ΄ - 
στερεὸν ἔσται ἔλαττον. ἥπερ ἐν πολλῷ πλήϑει πυρός: ἔσται οὖν τὸ πῦρ 40 

iva 

ὥστε χουφοτέρα ἣ γῆ ἐχείνη τοῦ πυρὸς ἐχείνου ἔσται χαὶ τὸ πῦρ ἐχεῖνο 45 
~ ~ 7 > vn wa ~ > 

τῆς γῆς ἐχείνης βαρύτερον. ὁμοίως δέ, χἂν τῷ χενῷ διορίσωσιν, ὥστε 

βαρὺ λέγειν ἁπλῶς τὸ ἔλαττον ἔχον χενόν, χοῦφον δὲ ἁπλῶς τὸ πλέον 304d 
| 

y ΄ Ὑ ~¢ ~ fe yv \ 9,7 , \ -“ 
ἔχον χενὸν. ἔσται τι πλῆθος γῆς πλέον ἔχον χενὸν ὀλίγου πυρός, χαὶ οὕτω 

\ τοῦ ἁπλῶς χούφου χαὶ φερομένου ἀεὶ ἄνω τοῦ πυρὸς ἔσται χουφότερον τὸ 
ἁπλῶς βαρὺ χαὶ φερόμενον ἀεὶ χάτω ἣ γῇ τοῦτο δὲ ἀδύνατον, διότι τὸ 

ἁπλῶς χοῦφον τοῦ βάρος ὁσονοῦν ἔχοντος χουφότερόν ἐστιν. οὐ μέντοι 
ἀντιστρέφει ὃ λόγος, ὥστε τὸ χουφύτερόν τινος ἤδη χαὶ ἁπλῶς χοῦφον 
-; = ΄ »” ς εἶναι" χαὶ γὰρ ἐν τοῖς βάρος ἔχουσιν ἄλλο ἄλλου Το το λέγεται. ὡς 

τοῦ ταλαντιαίου τὸ μναϊαῖον. εἶτα λοιπὸν οὐδὲ τὸν τρίτον τοῦ διορισμοῦ 10 

τρόπον, ὃν αὐτὸς ὑπέδειξεν αὐτοῖς προσϑεὶς ἐπὶ τοῦ χούφου τῷ πλεῖον 
S Vv 

χεγὸν ἔχειν τὸ χαὶ ἔλαττον ὀφείλειν στερεὸν ἔχειν, txavev φησι λῦσαι 
~ ~ ΄ = ΄ 

νῦν λεγομένην ἀπορίαν" τοῦτο γάρ ἐστιν, ἐν ᾧ τὸ χενὸν ἀνάλογον 
za 

aS τ 

x ἔχει πρὸς τὸ πλῆρες, ὥστε, ὡς ἐπὶ τοῦ ἁπλῶς βαρέος τὸ πλῆρες ἔχει 15 
\ \ \ ΄ ε ΄ o EuA4) ~ e¢ - ΄ \ \ πρὸς τὸ xevov πλέον ὑπάρχον, οὕτως ἐπὶ tod ἁπλῶς χούφου τὸ χενὸν 

» ~ ΄ 4 ~ 

ἔχειν πρὸς τὸ πλῆρες. χαὶ τοῦτον γάρ, φησί, τὸν τρόπον λέγουσιν αὐτοῖς 
, 

χαίτοι δοχοῦντα λόγον ἔχειν τὸ ἀδύνατον ὡσαύτως συμβήσεται" ἐν γὰρ τῷ 

Ι 

2) 

διοριοῦσι corr. ex διοροῦσι A: διορίσουσιν c ὃ ὑπῆρχενν Ὁ 4 προσέϑηχε Ὁ 

ἔλαττον --- ὄγκῳ (6) addidi: om. ADEbe 7 ἔχοντος AEb: ἔχον DE?e 10 ἀντι- 

λέγει E? τὸν] to DE 11 διορίζουσιν ς τ} corr. ex τὸ E? πλεῖον C 

ἔσται --- ἔχον (15) om. A 12 ἔσται (pr.) om. Fe 14 τῷ E?F: τὸ DE 

ἔλαττον --- πυρὸς (15) om. D 15 ἔχειν] corr. ex ἔχον E? ἔσται --- ἔχον Fb: 

mg. E? 11 διορίσωσι A 18 ἔχον om. E πλέον] in ras. D 20 φερομένου] 

corr. 
92 23 

co) D: om. ¢ 28 γάρ] mut. in δέ KE? ἐστιν ἐν 

eX φανερουμένου EH? 21 τοῦτο] to A 22 tod] to A βάρεος DE: corr. E? 

joe. EK, sed corr. 26 προϑεὶς c τῷ DE?b: τὸ ACE πλέον C 27 τὸ] 

ῳ CDEb: ἐστι A 

χενὸν A: om. CDEbe 29 ἔχει (pr.)] ἔχειν A ὥστε om. ὁ ὡς om. C 

30 οὕτως] οὕτω xai Ὁ: οὕτως xai E 31 φησί] mut. in φησίν ἘΠ 32 ὃδο- 
χοῦντα] in ras. E λόγους A τὸ] tov A 
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πλείονι πυρὶ καὶ ἐν τῷ ἐλάττονι τὸν αὐτὸν ἕξει λόγον τὸ στε- 804 
ρεὸν πρὸς τὸ χενόν, ὥστε ὅσον ἐπὶ τούτῳ ἰσοταχῇ ὀφείλειν εἶναι χαὶ 90 

' 

O~ ~ > v ~ v 

δμοίως χοῦφα" ἀλλ᾽ οὐχ ἔστι" δηλοῖ δὲ τὸ ϑᾶττον ἄνω φέρεσϑαι τὸ πλέον 

πῦρ τοῦ ἐλάττονος. ὁμοίως δὲ χαὶ ἐν τῷ πλείονι χρυσῷ χαὶ τῷ ἐλάτ- 
Vv ~ ~ [τ ΄ ΄ 

5 Tovt ὁ αὐτὸς λόγος ἔσται τοῦ στερεοῦ πρὸς τὸ χενόν, χαὶ ὅμως ὃ πλείων 
Ν ΟἿ > ~ > , ~ / ΄ 5» Va a. ω 

χρυσὸς χαὶ μόλιβδος τοῦ ἐλάττονος ϑᾶττον φέρεται χάτω: οὐχ ἔδε: δὲ % 

τοῦτο συμβαίνειν, εἴπερ τῇ ἀναλογίᾳ ταύτῃ διώριστο τὸ ἁπλῶς βαρὺ 
χαὶ τὸ ἁπλῶς χοῦφον: ἣν γὰρ ἂν ἰσοταχῆ τὰ τῶν αὐτῶν λόγων. 

- - ᾿ ~ p- 309018 ᾿Αλλὰ μήν, st γε τὸ μὲν χενὸν ἕως τοῦ οὐ γὰρ αὖ τὸ 30 
, 

10 χινεῖται μόνον, ἀλλὰ χαὶ τὸ στερεόν. 

y ‘ we 5 , > -~ 2 , ~ \ Ἁ \ ~ / 

Kat ἄλλας ἐνστάσεις ἐφεξῆς ἐπάγει τοῖς τὸ μὲν χενὸν τῆς ES as 
\ ΝΕ ee Tne Sentnc mic 4 - ΩΝ ΜΒ & 4 om Oe 25 

TO OF πλῆρες τς βαρύτητος αἰτιώμενοις, ὧν πρῶ τη μὲν. OTL ATOTOV τὰ "»» - 

υὲν σώματα ἄνω φέρεσϑαι διὰ τὴν τοῦ χενοῦ παρεμπλοχήν, αὐτὸ δὲ τὸ 

χενὸν μὴ φέρεσϑαι ἄνω" εἰ γὰρ τοῖς ἄλλοις αἴτιον αὐτὸ γίνεται τῆς εἰς τὸ 
15 ἄνω φορᾶς οὐχ ἂν ἄλλως ἐνεχϑεῖσιν ἄνω, πῶς οὐχὶ χαὶ αὐτὸ τῇ ξαυτοῦ 

φύσει ἐπὶ ταὐτὸ φέρεται; οὕτως οὖν ὑποδείξας, ὅτι τοῖς λέγουσι τῆς μὲν 40 
ἄνω φορᾶς αἴτιον εἶναι τὸ χενὸν τῆς ὃὲ χάτω τὸ πλῇρες ἕπεται τὸ λέγειν 

A X » ’ IN] 

χατὰ φύσιν ἄνω μὲν φέρεσϑαι τὸ χενὸν χάτω δὲ τὸ πλῆρες, λοιπὸν τὰ 
" la ~ » ΄ 

ἑπόμενα τούτῳ ἄτοπα συνάγει" πρῶτον μέν, ὅτι, εἰ τὸ μὲν χενὸν ἄνω πέ- 

80 φυχε HE ἔρεσϑαι τὸ ὃς πλῆρες χάτω, χαὶ διὰ τοῦτο τοῖς ἄλλοις αἴτια τὸ 45 
΄ (! ~ ar , ~ > > Vv \ \ ~ 

ἐν τῆς ἄνω τὸ δὲ τῆς χάτω φορᾶς ἐστιν, οὐχ ἔδει λοιπὸν περὶ τῶν 
\ ‘4 

t υνϑέτων σχοπεῖν, διὰ τ τὰ μὲν τῶν σωμάτων xO 
, ~ \ δου ant \ Le ~ o ¢c Ld +4 \ \ 

ἐστίν: τοῦτο γὰρ δῆλον ἤδη λοιπὸν ἣν τοῖς οὕτως ὑποϑεμένοις: ἀλλὰ περὶ 

ὃ 
> ~ ~ ~ ~ 5 τ, 

τούτων αὐτῶν τοῦ χενοῦ χαὶ τοῦ πλήρους ζητεῖν, διὰ τί τὸ μὲν χκοῦ- 
᾿ ΄ > τ “ιν ΄ Ἀγ oy >. oer > 3 ΄ X \ \ = 

25 φόν ἐστιν, TO δὲ ἔχει βάρος, ταὐτὸν δὲ εἰπεῖν, διὰ τί τὸ μὲν χενὸν 5 
ν \ >\ , ns \ μ᾿ Yn ν᾿ ἐν Ἁ 

ἄνω oe τὸ O& πλῆρες χάτω. ἄτοπον γὰρ εὐθὺς ἂν ἔδοξεν εἶναι τὸ 
~ ᾽ν , 

χηυφότητα ual ῥοπὴν χαὶ δύναμιν ὅλως τινὰ τῷ χενῷ διδόναι: οὐ γὰρ 

σώζει τοῦτο τὴν περὶ τοῦ χενοῦ ἔννοιαν: πλὴν οὕτως ἂν ζητοῦντες περὶ i i | i 

τοῦ ἁπλῶς βαρέος χαὶ ee τὴν ζήτησιν ἐποιοῦντο, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς νῦν 

90 πὶ 

φέρεται φύσει τὸ δὲ πλῆρες χάτω, 

pl τῶν χατὰ σύγχρισιν μόνην. deb πεν δέ, φησίν, εἰ τὸ μὲν χενὸν ἄνω 10 

τί τὸ αἴτιον τοῦ μὴ διαστῆναι ταῦτα 

βαρῆ 
1 ἐν τῷ om. D 2 τούτων Fe in τούτῳ desin. DE ἰσοταχὴ EK? 

ὀφείλει C: ἔδει E? 3 ἔστιν c: εἰσιν KE? τὸ (pr.)— φέρεσϑαι)] ὡς E? 4 τοῦ ἐλάτ- 

τόνος) ἄνω φέρεται τάχιον ἢ τὸ ἔλαττον E? τῷ πλείονι] μείζονι Ἐ3 τῷ (alt.) 

om. E? 5 ἔσται λόγος E? 6 τάχιον BE? ἢ et? διωρίζετο E? 

8 πὸ om. E? ‘ay Kb: postea ins. A τῶν αὐτῶν λόγων A: τὸν αὐτὸν ἔχοντα 

λόγον be: τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν ἔχοντα E? desin. E* 12 τῆς C: om. Ac 

πρώτην Fe 13 παρεμπλοχήν F: παραπλοχήν A 16 ταὐτὸ b: τοῦτο A: ταὐτὸν 

Fe λέγουσιν c 18 λοιπὸν Fb: λοιπὸν δὲ A 23 λοιπὸν AF: del. 

om. be οὕτως F: οὕτω A 24 πλήρους F: corr. ex πλῆρες A 25 ἔχει 

βάρος Fb: βάρος ἔχει Ac δὲ (alt.) Fb: om. A 28 σώζει Fb: om. A 

τούτω A 30 μόνην Ab: μόνων C: μόνον Fe 

Comment. Arist. VII Simpl. de Caelo. 44 
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am ἀλλήλων, ἀλλὰ μευ, τι: ΤΠ me χαὶ συμμένειν ; τάχα δὲ ἂν εἴη 305a 

πρὸς τοῦτο ῥάδιον ἘΞ τὸ αὐτὸ αἴτιον εἶναι, ὅπερ τοῦ τὸ πῦρ χαὶ τὴν 15 
~ ’ὔ wv fe Ἁ s\ , >) bla ~ 

vy μεμίχϑαι, τὸ μὲν ἄνω φερόμενον, τὸ GE χάτω, εἰ μὴ ἄρα ταῦτα μὲν 
\ ty Χ μ᾿ \ \ \ aN > 145 = ΄ { ΄΄ 

χαὶ Operas τὸ δὲ χενὸν xual τὸ πλῆρες οὐ λέγουσι χωρίζεσϑαι. τρίτον 

δὲ ἐπάγει τὸ ἄλογον εἶναι τὸ Tey τῷ χενῷ ποιεῖν λέγοντας ἄνω 

φέρεσϑαι αὐτὸ κατὰ φύσιν: αὐτὸ γὰρ τὸ χενὸν χώρα χαὶ τόπος ἐστερημένος 

σώματός ἔστι χατ᾽ αὐτούς, τοῦ δὲ τόπου τόπον ποιεῖν τῶν ἀτοπωτάτων ἐστίν. 20 

or 

ἔτι δὲ ἄπειρον αὐτοῖς τὴν γραῦν Wu eas οὔτε TO ἄνω οὔτε TO χάτω ETL 

éyew ἔξεστιν οὔτε τὸ ἐξ οὗ οὔτε τὸ εἰς ὅ: πᾶν δὲ ὍΝ χατὰ τόπον χινού- 
΄ 

10 μενον ἀπὸ τόπου εἰς τύπον Eee τέταρτον 6& πρὸς τούτοις, φησί, 35 

ai τὸ αἴτιον τῆς χινήσεως τὸ χοινὸν τῆς τε ἐπὶ τὸ ἄνω χαὶ τῆς ἐπὶ τὸ 

χάτω; ἡμεῖς μὲν γὰρ τὴν φύσιν αἰτιώμεϑα ἀρχὴν οὖσαν ῥοπῆς χαὶ χινή- 

σεως ἐν τοῖς σώμασιν, οὗτοι δὲ οὐχ ἂν τὸ χενὸν τῆς χινήσεως αἴτιον λέ- 
a 7 5 eles fond 4 IAA \ \ ΄ 

Oley, OLOTL οὐχ ALTO χινειται ULOVOV, ἀλλα XAL TO στέρξον. 

15 p. ϑ09υ 29 “«Ωσαύτως δὲ συμβαίνει, χἄν τις ἄλλως διορίζῃ ἕως τοῦ 

χουφότερα ἀλλήλων καὶ τῶν ἁπλῶν ἐστι. 

Ταῦτα λοιπὸν χοινῶς ἐπάγει πᾶσι τοῖς nae βαρέος χαὶ χούφου λέγουσι 35 

προσπαραλαμβάνων ἐν τοῖς νῦν λεγομένοις χαὶ ἐχείνας τὰς δόξας, πρὸς ἃς 

ἀντείρηχε προσεχῶς. τήν τε τον χαὶ ὀλιγότητι τῶν ἐπιπέδων χαὶ τὴν 

90 τῷ χενῷ χαὶ πλήρει τὸ βαρὺ χαὶ χοῦφον ΠΡ ΠΟ σαν, χαὶ λέγει, ὅτι ὡσαύ- 40 

τῶς συμβαίνει 7 τ τοῦ ἁπλῶς βαρέος χαὶ τς υηδὲν λέγειν αὐτοὺς 

Ἃ 

ἢ περὶ τῶν μεταξὺ τῶν ἁπλῶς βαρέων χαὶ χούφων. λέγει οὖν, ὅτι, χἂν 

ἄλλως τις μεγέϑει χαὶ σμικρότητι διορίζῃ τὰ βαρύτερα χαὶ τος τερα χαὶ 
΄ 

uy ὡς ὃ Πλάτων, ἀλλ᾽ ἢ ὡς ot περὶ Δημόχριτον: οὗτοι γὰρ ἐχ μὲν μιχρῶν 45 
~ , > f a 

25 Sete ἔλεγον τὸ πῦρ γίνεσϑαι, διὸ λεπτομερέστατον εἰναι; ἐχ μειζόνων 
ἊΝ “ > 9\ ~ ΕΝ \ -- es ἐν ς ς \ © 4 

Of ἀτόμων THY γῆν: EX OF τῶν | μέσων τὰ μεταξύ: ἣ ὡς οἱ TO στοι- 305» 
~ , [ X , ἢ wv 

τῇ τούτου πυχνότητι χαὶ μανότητι TA ἄλλα ~- χεῖον ἕν ὑποτιϑέμενοι xa 

τς χαὶ οὗτοι γὰρ τῆς μανότητος τὸ χενὸν ἡτιάσαντο᾽ χαὶ πρὸς 

τούτους γὰρ χαὶ μάλιστα πρὸς τούτους ἁρμόττει τὸ χἂν ἄλλον ὁντιναοῦν 

80 τρόπον χατασχευάζων, τουτέστι xdv μὴ μέγεϑος xat σμιχρότητα Ovo- 5 

μάζῃ, ἀλλὰ πυχνότητα χαὶ μανότητα, υόνον δὲ τὴν αὐτὴν ὕλην ἅπα- 

A zai (pr.)] Ab: om. Fe 7 τόπον ποιεῖν Fb: ποιεῖν τόπον Ac τῶν ἀτοπωτάτων 

A: ἀτοπώτατον Fbe 8 ὑποτιϑεμένοις CFb: ὑποτιϑεμένων A 9 ἐξ οὗ Fb: ἔξω A 

δὲ] yap C 10 πρὸς τούτοις, φησί Fb: φησι πρὸς τούτοις Ac 12 ῥοπῆς} rursus 

ine. DE ῥοπῆς] ρρεπὴς Ὁ: τῆς ῥοπῆς E 15 χἄν --- κουφότερα (16)] ἕως Ὁ 

ἄλλως F: ἄλλος AE: corr. E! διορίζει E: corr. EK? 16 χουφότερ᾽ c ἐστίν 

Ke: v eras. E 17 βαρέος] -o- e corr. E λέγουσιν c 18 προσπεριλαμβά- 

yoy C 20 χενῷ] πυχνῷ Ὁ χαὶ πλήρει om. A 21 μηδὲν] μηδὲ A: om. b 

20 ἄλλος Ὁ μιχρότητι Ac διορίζει EF: corr. E?F! 24 yap éx om. E: 

corr. E? μὲν] del. EK? 25 γενέσϑαι A 26 δὲ (alt.) om. A τὰ] δὲ TAA 

28 γεννῶντας E: corr. ἘΠ" χενὸν] μανὸν D χαὶ (411.}] del. E? 29 γὰρ --- τούτους (alt.) 

om. b: γὰρ μάλιστα Fe ὁντιοῦν A: ὁντινοῦν ¢ 30 μιχρότητα A 
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σιν ἀποδιδούς, οἷον ὕδωρ ἣ ἀέρα ἢ τὸ μεταξύ. ὕλην δὲ λέγει τὸ 305» 

ὑποχείμενον: τὴν αὐτὴν ὃὲ ὕλην χαὶ ὁ ᾿Αριστοτέλης ἅπασιν ἀποδίδωσιν, 
3 " ΄ ¥ va ~ / 

ἀλλ ἢ διαφορά, ὅτι οὗτοι ἐνεργείᾳ τι ὃν ἤδη ὑποχεῖσϑαι λέγουσιν, οἷον 10 
o ™~ > £ nn Ea! ἌΣ ld \ QS. ~ / \ , / ἊΝ , 

ὕδωρ ἣ ἀέρα ἣ τὸ μεταξύ. th 62 ἢ πλείους μὲν ἐναντίας δὲ μόνον 

δύναται ταν δος χαὶ τοὺς τὸ χενὸν χαὶ πλῆρες λέγοντας χαὶ τοὺς 
τῆν xat πῦρ, ὡς ΠΙαρμενίδης, χαὶ τοὺς πυχνὸν χαὶ μανὸν χαὶ τοὺς πλήϑει 

σι 

Φ. 

χαὶ ὀλιγότητι τῶν ἐπιπέδων τὴν γένεσιν ἀποδιδόντας. οὕτως οὖν διχῇ 1 
"4 , Vv. 5 , 

διαστήσας πάντας εἴς τε τοὺς μίαν ὕλην ὑποτιϑέντας χαὶ εἰς τοὺς πλείους 

μὲν μιᾶς ἐναντίας δὲ τὰ ἑχατέροις ἑπόμενα ἄτοπα ἐπάγει, χαὶ πρῶτον, 

10 ὅτι μιᾶς τῆς ὕλης οὔσης, ὥσπερ χαὶ τοῖς ἐκ τῶν τριγώνων συνιστᾶσιν" 
ἐξ ἑγὸς γὰρ τοῦ σχαληνοῦ ἡμιτριγώνου τὰ τρία παρ᾽ αὐτοῖς γέγονε στοι- 20 

- ~ 7 o> ΄ - δ σεν ~ > ~ ¢ ΄ Bia; ips Gijp, Gdwp= τούτοις, cobvy tots EF ἐνὸς tod αὐτοῦ ὑποχειμένου 
γεννῶσιν οὐχ ἔσται τὸ ἁπλῶς βαρὺ χαὶ ἁπλῶς xodgov: ἢ γὰρ αὐτὴ φύσις 
> 

ἐν πᾶσιν αὐτοῖς ἔστιν, ἥτις ef μὲν βαρεῖα εἴη, τὸ ἁπλῶς χοῦφον οἴχεται, 
ι 

εἰ δὲ χούφη, τὸ βαρὺ οὐχ ἔσται τὸ ἁπλῶς, ἀλλὰ τὰ πρὸς ἄλληλα μόνον. 2 
» > ΄ v la \ ΄ ΄ \ 

εἴτε πλήϑει χαὶ ὀλιγότητι εἴτε μεγέϑει χαὶ πο τως τοῦ ὑποχειμένου τὸ 
, 

μὲν βαρύτερον τὸ δὲ χουφότερον γίνεσϑαί φασιν, αὐτοῦ τοῦ τυ υ,ἢ- 

(η΄ 

Vv , 

dsutav ἔχοντος ῥοπήν. ἐναντίας ὃ οὔσης τῆς ὕλης χαὶ τοῦ ὑποχειμένου, 
ε 

χαϑαάπερ of τὸ χενὸν καὶ πλῆρες λέγοντες, περὶ μὲν τοῦ ἁπλῶς βαρέος 30 

20 χαὶ ἁπλῶς χούφου a δόξουσι τὸ μὲν χενὸν ἀπλῶς χοῦφον τὸ δὲ πλῆρες 
ἁπλῶς ee λέγοντες, τὰ δὲ μεταξὺ σώματα πυρός, ἀέρος χαὶ τῶν λοιπῶν 

ΘΙ ἂν eat Se Ξ 
— μεταξὺ δὲ ὡς ἐξ ἀμφοῖν συγχειμένων τοῖν ἄχροιν τοῦ τε πλήρους χαὶ 35 

Vv Vv > / \ 

τοῦ χενοῦ — οὐχέτι ἔσται: OD γὰρ ἔχουσ! διορίζειν, χατὰ τί βαρύτερα χαὶ 
[0] χουφότερά ἐστιν ἀλλήλων τε χαὶ τῶν στοιχείων τοῦ τε χούφου τοῦ χενοῦ 

\ δ ΄ 

25 χαὶ τοῦ βαρέος τοῦ στερεοῦ" my εἰδότες γάρ, διὰ τί ΄ 51 
X ~ , 

υὲν χενον KOUO Ov o- 

Ν 

τ 
5 yr \ 7 >a ys! \ ~ 4 > 

ἐστι τὸ δὲ στερεὸν βαρύ, οὐδὲ περὶ τῶν μετεχόντων ἀπ ὁλογήσασϑαι ὃ δύναν- 40 

ται. τῶν μέντοι ἁπλῶς διὰ τί τὰ σύνϑετα βαρύτερα χαὶ χουφότερα, τὴν 
Ἃ - 

αἰτίαν ἂν λέγοιεν: τοῦ μὲν γὰρ χενοῦ βαρύτερα ἂν λέγοιεν αὐτὰ Stan τῷ 
ν ΄ ~~ ~ . ~ Vv ~ 

ἔχειν χαὶ στερεὸν ἐν αὑτοῖς, τοῦ δὲ στερεοῦ χουφότερα τῷ ἔχειν ἐν αὑτοῖς 
‘\ 

30 xevov: 7 ὅτι of μὴ ἔχοντες ae τὴν αἰτίαν, ov ἣν τῶν συνθέτων τὸ 45 
\ 

o2 ὩΣ 
Ν ΄ 5" ~ 5 ~ ᾿ς ΄ σ 5 ‘ ν᾿ 

μὲν βαρύ ἐστι τὸ ὃς χοῦφον, οὐδ᾽ ἂν τοῦ βαρύτερα τινος ὅλως αὐτὰ εἶναι 
Ἃ , Vv \ > > ~ ΄ >\ \ \ , ‘ 2 

Ἢ κουφότερα ἔχοιεν | τὴν αἰτίαν εἰπεῖν. ἜΘΟΣ ὃὲ τὰ μεταξὺ βαρύτερα 306a 
> κ᾿ > ΄ as , ~ v v 

χαὶ χουφότερα ἀλλήλων δύνανται λέγειν, χουφότερα τῷ ἐν τῷ ἴσῳ ὄγχῳ 
, ~ lf 5 5 a. > 

πλέον χενὸν ἔχειν ἔλαττον δὲ στερεόν, ἔμπαλιν δὲ βαρύτερα. ἀλλὰ πῶς τὰ 
a ae ΒΝ P oy ek ΠΣ ΤᾺ Ve ee αν, ltr 35 wy lodoyxa συγχρίνουσιν, ody ἕξουσιν εἰπεῖν: ἐὰν γὰρ μιχρὸν γῆς μέρος 5 

3 ἐνεργεῖ E: corr. E? τι ὃν Ab: αἴτιον DEF: τι αἴτιον E?K? ἤδει Ὁ 

4 ὑπεναντίας ¢ 6 πυχνὸν] -ὁν 6 corr. Ὁ 7 ἀποδιδόντος E: corr. E? 8 τοὺς 

(alt.)] corr. ex τὸ. E? 9 τὰ om. D 12 τοῖς om. A 13 αὐτὴ] αὐτοῦ A 

14 ἐν -- ἥτις om. A εἰ] corr. ex ἡ E? 15 ἔστι Fe τὰ] τὸ Cc 11 μὲν] 

mut. in μὲν χουφότερον τὸ δὲ Ε5 βαρύτερον γίνεσθαι DE χουφότερον) βα- 

ρύτερον DE γίνεσθαί om. DE 19 χαὶ] ins. E? 26 ἐστι CDEFb: om. Ac 

ἀπολογήσασϑαι) mut. in ἀπολογίσασϑαι ἘΞ: ἀπολογίσασϑαι F 27 ἁπλῶν Ac 

29 xal— ἔχειν (alt.) om. A αὐτοῖς DEe post alt. ἔχειν del. καὶ στερεὸν E! αὐτοῖς 

ADEc 31 οὐδὲ ς αὐτὰ om. A 32 μήποτε] μήπω A 

44 * 
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\ Χ \ ΄ , Q \ ~ ΄, > \ χαὶ πολὺ πυρὸς συγχρίνηται, τίνι χριϑήσεται τὸ πῦρ χουφότερον εἶναι to 306s 
΄ ~ ~ 5 \ > Χ ΣΝ la . ~ σ Φ \ » 

πολλαπλάσιον τῆς γῆς; οὐ γὰρ δυνατὸν ἐπὶ τούτων εἰπεῖν, OTL, οὐ τὸ ἴσον 

μέρος λαμβανόμενον χουφότερόν ἐστι, τοῦτο χαὶ ἁπλῶς χουφότερόν ἐστιν" 
2 \ \ Ὑ ~ » ἘΣ 4 ἘΝ >) ’, X on \ 

εἰ γὰρ τὸ ἴσον τοῦ ἴσου ἣν xovgdtepov, διότι ἐλάττω μὲν εἰχε στερεᾶ 10 

5 πλεῖον δὲ χενόν, ἐν οἷς τοῦτο μὴ σώζεται, οὐδ᾽ ἂν ἢ αἰτία μένοι τοῦ χου- 

φοτέρου χαὶ βαρυτέρου. 
Οὕτω μὲν οὖν δ᾽ Αλέξανδρος τὰ μεταξὺ τῶν ἁπλῶς βαρέων χαὶ 

χούφων τὰ σύνϑετα ἐχ τοῦ χενοῦ ual πλήρους ἀχούων ἐξηγεῖται. μήποτε 
δι Cc ~ ἊΝ A ~ ra, \ “« , δὶ av ΝΥΝ \ as » 

ὃὲ ἁπλῶς βαρὺ χαὶ κοῦφον γῆν χαὶ πῦρ λέγει μεταξὺ ὃε ἀέρα χαὶ ὕδωρ, 1 

10 χαὶ ὅτι οὐχ ἔσται ταῦτα" οὐ γὰρ ἔχουσιν εἰπεῖν, διὰ τίνα αἰτίαν βαρύτερα 

ταῦτα χαὶ χουφότερά ἐστιν ἀλλήλων τε χαὶ τῶν ἁπλῶς. 
ΤΌΣΩΝ ~ Χ ~ > ΄ \ ΦΧ -“ ΄ ~ 4 \ 

Kat νῦν μὲν τοσοῦτον εἶπε μόνον, πρὸς δὲ τῷ τέλει τοῦ βιβλίου τὸ 

αὐτὸ ἐπιχείρημα. ϑεὶς Spivesr=pay λέγει τὰ ἑπόμενα ἄτοπα χαὶ τοῖς ἕν τὸ 20 

ὑποχείμενον λέγουσι ual τοῖς τὰ ἐναντία καὶ ἐχεῖ σαφῶς τὰ μεταξὺ τὸν 
5 

15 ἀέρα λέγει xat τὸ oe 

Ἰστέον δέ, ὅτι ὃ μὲν ᾿Αλέξανδρος ἀλλήλων te χαὶ τῶν ἁπλῶν 

ἡράφει, ηὗρε δὲ ἔν τισι τῶν ἁπλῶς γεγραμμένον. 

p.310a3 Τὸ δὲ μεγέϑει καὶ σμικρότητι διορίζειν ἕως τοῦ τοῦτο δέ 

ἐστιν ἀδύνατον. 

V5 , , \ bya > ~ \ ΄ \ , - 

20 Ἰὐὐπών, τίνα μὲν ἄτοπα ἀχολουϑεῖ περὶ βαρύτητα χαὶ χουφότητα τοῖς 30 

uiav ὕλην χαὶ Ev τὸ ὑποχείμενον λέγουσι, τίνα ὃὲ τοῖς τὰ ἐναντία, ἐχείνοις 
\ Α \ ~ Cc ~ ΄ \ te a\ / A 

υὲν τὸ περὶ τοῦ ἁπλῶς χούφου χαὶ βαρέος μηδὲν λέγειν, τούτοις δὲ τὸ 

‘ 
, 

περὶ τῶν υεταξύ. ταὐτὸν δὲ εἰπεῖν περὶ τῶν φυσιχῶν Spee “i τῶν δύο 35 

μέσων στοιχείων, μὴ διορίζειν τὴν att (ay, ὃι ἣν τὰ μέν ἐστιν αὐτῶν βα- 
/ 

ρύτερα τὰ δὲ χουφότερα, μέτεισιν ἐπὶ τοὺς peyedet χαὶ σμιχρότητι THY Se Φ 

a 
Ol 

ho on 

διαφορὰν τῶν στοιχείων ἀποδιδόντας" οὗτοι δὲ ἂν εἶεν οἱ παχυμερείᾳ χαὶ 

λεπτομερείᾳ, ταὐτὸν δὲ εἰπεῖν πυχνώσει χαὶ μανώσει, διορίζοντες χαὶ μίαν 

ὕλην ταῖς διαφοραῖς ταύταις χαὶ αὐτοὶ ὑποτιϑέντες. χαὶ λέγει περὶ αὐτῶν, 40 
σ c \ , ς , fe 3 Jw ΄ eat , > ~ ay 

ὅτι ὃ μὲν λόγος ὃ λεγόμενος Ox’ αὐτῶν πλασματίας μᾶλλόν ἐστι τοῦ τὸ 

80 χενὸν χαὶ τὸ πλῆρες σπου πε το, πρὸς δὲ τὰς ἀπορίας τὰς πρὸς τοῦτον 
λέ > ε ~ 7 \ ~ = 

brevey ϑείσας ἀσφαλ εσ τερός ἐστιν O νὺν mpotedete. EXADTOV yap τῶν TEO- 4d 

1 συγχρίνονται E: συγχρίνεται Ε΄: συγχρίνωνται ΕΣ", e corr. Καὶ 2 ob] corr. ex 

ov EK? οὕτως ς 9 ta μεταξὺ c 11 ἁπλῶς DEb: ἁπλῶν Ac 12 τὸ 

τέλος DE βιβλίου] cap. 5 14 λέγουσιν ¢ 15. λέγει] 31228 

10 μὲν] μὴν comp. A 17 γράφει --- ἁπλῶς om. A nope δὲ (D?)Eb: εὗρὲ δὲ F: 

εὕρηται δ᾽ ¢ γεγραμμένον Ab: γεγραμμένων DE et corr. ex γεγραμμένον F 

18 μιχρότητι DF διορίζειν ἕως tod] ἕως D δ᾽ DE 20 τοῖς] thy Ac 

21 ἕν τὸ] τὸ ἕν D τἀναντία ¢ 20 δυοῖν ὁ 24 μέσον E: corr. E? 

25 τὴν om. DE 26 ot] ἡ E παχομέρειαν A 27 λεπτομέρειαν A 8° C 

χαὶ μανώσει OM. ὁ χαὶ (alt.) om. A 29 6 (alt.) om. D 31 ὑπενεχϑείσας DEF: 

ἐπενεχϑείσας Ac: ἐπαχϑείσας 1)" ἀσφαλέστατος Α προστεϑείς EF 
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σάρων σωμάτων τῇ τῆς λεπτότητος χαὶ παχύτητος υξϑέξει χαὶ τῇ χατὰ 3005 

Εν ἀναλογίᾳ τὴν τοῦ βάρους χαὶ τῆς χουφότητος ἕξει ῥοπήν, ὅπερ 300» 

οὐχ τον ee οὔτε of ἐκ τῶν ἐπιπέδων oovtulévtes: τὰ γὰρ xual? αὑτὰ 
ῥοπὴν μὴ Le οὔτε ἐλάττονα οὔτε πλείονα συντεϑέντα ξξΞι ῥοπήν" ἀλλ᾽ 

5 οὐδὲ of τὸ χενὸν χαὶ πλῆρες αἰτιώμενοι τῆς χατὰ χουφύτητα χαὶ βαρύτητα 5 

διαφορᾶς τῶν στοιχείων τὴν αἰτίαν εἶχον ἀπολογίζεαθαι" ol γὰρ μὴ ἔχοντες 
> aon xn \ ae τὴ Ἂς ated A Fy ~ , 2 \ Qi ae aN [4 , > ~ 5 

εἰπεῖν, διὰ τί TO μὲν χενὸν χοῦφον ἔστι TO ὃξ στερεὸν βαρύ, οὐδὲ τῶν Ex . 

΄ ΄ 

τούτων συγχειμένων τῆς διαφορᾶς τὴν αἰτίαν ἔχοὺσι λέγειν. 
Αἰτιᾶται δὲ χαὶ τοὺς μεγέϑει χαὶ σμιχρότητι διορίζοντας ὡς τῷ ἕν 10 

10 ὑποχείμενον χαὶ μίαν φύσιν ποιεῖν τῶν τῷ μεγέϑει διαφερόντων τοῖς αὐτοῖς 

ἐνεχομένους, οἷς χαὶ of μίαν ὕλην ποιοῦντες ἐνξείχοντο" ταῦτα δὲ ἦν τὸ μὴ 

εἶναι τὸ μὲν ἁπλῶς χοῦφον χαὶ φερόμενον ἄνω χατ᾽ αὐτούς, τὸ δὲ ἁπλῶς 
βαρὺ καὶ φε τς χάτω" πάντα γὰρ μίαν ἕξει Ὁ [τ “at αὐτούς, 15 

>) > Vv Ὁ Ἁ 

ἢ πλείω δὲ ἣ ἐλάσσω ταύτην, οὐ μὴν διάφορον χατ᾽ εἶδος, εἴπερ ἕν τὸ 
> Ξ Vv \ , wv , ~ ~ 

15 ὑποχείμενον. εἰ δὲ μὴ ἔστι τὸ φερόμενον ἄνω φύσει, δῆλον, ὅτι TH νῦν 
΄ \ 

ἄνω φέρεσϑαι δοκοῦντα ἣ ὑστερίζοντα χαὶ TAGE ene ὑπὸ τῶν βαρυ- 

τέρων ἐν τῇ ἐπὶ τὸ κάτω φορᾷ ἄνω δοχεὶ εἶναι ἡ ἐχϑλιβόμενα ὑπὸ τῶν 20 

βαρυτέρων ἐπὶ τὸ ἄνω φέρεται βίᾳ, ἀλλ οὐ κατὰ φύσιν. ἀχοληυϑεῖ δέ, 

φησί, τούτοις τὸ πολλὰ μιχρά, τουτέστι πολλὰ λεπτομερῆ, ὀλίγων μεγαλο- 

90 μερῶν βαρύτερα εἶναι" τῷ yap ἐχ τοῦ αὐτοῦ ὑποχειμένου εἶναι τοῖς μεγα- 
λομερέσι τὰ μιχρομερῇ χαὶ τὴν αὐτὴν φυσιχὴν ῥοπὴν ἔχειν, ἂν αἀϑροισϑῇ 2% 

, ~ Vv ~ ~ 

πλείω μιχρομερῇ. βαρύτερα ἔσται τῶν ὀλίγων μεγαλομερῶν. εἰ δὲ τοῦτο ‘ ' 19 ϊ \ ’ 
/ 

συμβήσεται πολὺν ἀέρα καὶ πολὺ πῦρ ὕδατος ὀλίγου βαρύτερ 
~ ’ ~ ’ὔ 5 

εἶναι χαὶ γῆς ὀλίγης" τοῦτο δέ ἐστιν ἀδύνατον. 
be = YY ~ 7 ‘ ? aed > Ὁ \ νι \ \ , 

25 Todto δέ, φησὶν ᾿Αλέξανδρος, δύναται χαὶ πρὸς τοὺς περὶ Δημόχριτον 
τον οἱ ἐχ τῶν μιχρῶν σφαιρικῶν ἀτόμων ἔλεγον συντίϑεσϑαι τὸ πῦρ. 80 

εἰ yuo πᾶσαι af ἄτομοι τῆς αὐτῆς οὖσαι φύσεως βάρος ἔχουσι καί εἰσιν 
ize re! ἥν Ch ἜΝ ae Fe = me a \ ond Ξ ὯΝ \ \ 7 A 

αι Wetlavus βαρύτεραι τῷ WSLS οὺς εἰναι. OlA TOUTO OF XAL TA σώματα τὰ 

~ v 

5 ~ 5 , Ε 4 » , 

2% τῶν μειζόνων ἀτόμων συγχείμενα βαρύτερα, ἐὰν πολλαὶ ἄτομοι μιχραί, 
5 

0 30 ὀλίγων μεγάλων ἔσονται Βαράπεραι εἰ δὲ τοῦτο, πολὺ πῦρ ἔσται βαρύ- 3 

τερον ὀλίγης γῆς. ἢ τοῦτο ἄν, φησί, πρὸς αὐτοὺς λέγοιτο, εἰ μὴ τὸ χενὸν 

ἡτιῶντο. 

1. 2 χατὰ ταύτην DEb: zat” αὐτὴν AC 2 τοῦ βάρους ADE: τῆς βαρύτητος be 

ὃ συντιϑέντα E 9 τῷ] τὸ DE: corr. E° ἕν] ἐν E 11. 12 τὸ μὴ εἶναι] 

bis Ὁ 18 βαρὺ] suprasecr. ἘΞ ἕξει μίαν DE 14 7 πλείω] μείζω ς 

17 év— βαρυτέρων (18) om. A εἶναι) mut. in ἱέναι 15 18 φέρεσθαι A 

19 τούτοις] supraser. E? ὀλίγων] 7 ὀλίγων Ὁ 21 μιχρομερῆ --- πλείω (22) ACFb: 

om. DE vizpouep7) CFb: μιχροπρεπὴ A 22 sutxpovep7) DE βαρύτερα] 

-ὖ- e corr. E 23 βαρύτερα DEb: βαρύτερον Ac 25 τοῦτο δέ] τοῦ δέ A 

φησὶν] φησὶν. ὁ E 21 βάρους ἃ 28 μείζονες (pr.) ὁ τῷ] corr. ex 

τὸ EH? 28. 29 τὰ ἔχ. A: ἔχ DE 29 ἐὰν ADEFb: αἱ Εις 
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p. 310a13. Τὰ μὲν οὖν παρὰ Ἐν ἄλλων pe μένα ἕως τοῦ τὸ 30Gb 
τ 

Συμπερανάμενος τὰ εἰρημένα ὡς τὰς περὶ βαρ 
ὃς 

os χαὶ χούφου δόξας 45 

τῶν πρὸ τον υετὰ τῆς προσηχούσης ἀντιλογίας ἐχϑέμενος χαιρὸν εἶχε 
ΦΙΞΝ 

5 λοιπὸν ἐπὶ τὰ ἑαυτῷ δοχοῦντα | μεταβαίνειν. ἀλλὰ χρὴ πρῶτον, φησί, διο- 8078 
ρισϑῆναι, περὶ οὗ μάλιστα ἀποροῦσί τινες, διὰ τί τῶν σωμάτων τὰ 

υὲν ἀεὶ χάτω φέρεται χατὰ τ} "ὦ αὑτῶν χινούμενα τὰ δὲ ἀεὶ ἄνω 
τὰ δὲ χάτω χαὶ ἄνω. εἶτα οὕτω περ “ χαὶ χούφου χαὶ τῶν συμβαι- ὅ 

γόντων παϑῶν αὐτοῖς, διὰ τίνα mis αὐτά te γίνεται χαὶ τὰ συμβαίνοντα 

10 αὐτοῖς. ἔστι δέ, φησὶν 6 ᾿Αλέξανδρος, τὰ ἀπορούμενα περὶ τῆς τῶν σω- 

μάτων εἰς τοὺς οἰχείους τόπους φορᾶς τοιαῦτα" πρῶτον μέν, φασίν, εἰ τὸ 
τοῦ Bete (LL πέρας ἐστὶν 6 Exdotov τόπος, δῆλον, ὅτι τὸ μήπω τι 10 

δ 7 ΄ P| 
περιέχον οὐδέ ἐστι τόπος. πῶς οὖν φέροιτο ἂν ἐπὶ τοὺς οἰχείους τόπους 

\ 

ἿΣ 

τὰ σώματα τοὺς μηδὲ τὴν era ὄντας ὅλως THY σωμάτων μήπω ὄντων; 
\ 5 

15 χαὶ γὰρ οὐδὲ πρότερόν ποτε ἐν αὐτοῖς ἐγένοντο, ἵνα χατὰ τοῦτο λέγηται 

ἐπὶ τοὺς οἰχείους φέρεσθαι τόπους τούς ποτε γενομένους: εὐϑὺς γὰρ τῷ 15 
A y ey 

γενέσθαι χαὶ σχεδὸν ἔτι γινόμενα φέρεται τὰ σώματα. εἰ οὖν τὰ φερό- 
i 

σ \ 

μενα σώματα πρὸς τὰ ὅμοια φέρεται, τὸ μὲν πῦρ ues τὸ nae 6 δὲ ἀὴρ 
X x We \ 

πρὸς τὸν ἀέρα, Ouotws GE χαὶ τὸ ὕδωρ χαὶ ἢ γῆ. γενόμενα de ἐν ἐχείνοις 

20 συνεχῆ τοῖς ὅλοις γίνεται χαὶ μέρη αὐτῶν, τὰ δὲ συνεχῆ μέρη οὐχ ἔστιν 20 
ἐν τόπῳ xa αὗταά, οὐχ ἐπὶ τοὺς οἰχείους ἂν τόπους φέροιτο τὰ χατὰ φύσιν 

/ SQ 5 , σ 5 ) 3 \ \ , XN f tal 

χινούμενα οὐδὲ εἰς τόπους ὅλως, ἀλλ ἐπὶ τὸ χαταλείποντα τὸν τόπον, ὃν 
΄ 5 "8. Ὧ" “2 >) / 

εἶχε, μηχέτι ἔχειν τόπον μηδὲ εἶναι ἐν τόπῳ. GAN οὐδέ, ef λέγοι τις τὸ 
© τὸν οἰχεῖον τόπον aes σϑαι εἶναι τὸ πρὸς τὸ οἰχεῖον χαὶ ὅμοιον σῶμα 2% 

q [4 

εσϑαι. ὑγιῶς ἐρεῖ" ἂν γὰρ χαϑ᾽ ὑπόϑεσιν μετ τῷ 
χει G On wy [Ὁ νεχϑῇ ἢ γῇ εἰς τὸν τοῦ 

Ψ Vv ~ 

πυρὸς τόπον χαἀχεῖ χρατῆται, μετατεῦῇ OF τὸ πῦρ χάτω, ἔπειτα γῆ τις -- © 

᾽ 
> (pent, ἐπὶ τί χινηϑήσεται χινουμένη χατὰ φύσιν; πότερον ἄνω πρὸς THY 

> γῆν, ὅτι ἐστὶν ὁμοία αὐτῇ, ἢ χάτω πρὸς τὸ πῦρ; εἰ μὲν γὰρ πρὸς 80 OQ ~ 

thy ὅλην γῆν, οὐχ ἔσται tots βάρος ἔχουσιν οἰχεῖος ὃ χάτω τόπος οὐδὲ 
80 ἐπὶ τοῦτον ἔσται χινούμενα, εἰ δὲ χάτω φέροιτο ὡς ἐπ᾽ οἰχεῖον τοῦτον τὸν 

τόπον, οὐχέτι ἂν εἴη ἴσον τῷ εἰς τὸν αὑτῶν τόπον φέρεσϑαι τοῖς σώμασι 

I εἰρημένα ἕως τοῦ] ἕως D 1. 2 τὸ εἰς -- φέρεσθαι] τὸ 6° εἰς τὸν αὑτοῦ τόπον φέρεσθαι 

ἕχαστον τὸ εἰς τὸ αὐτοῦ εἶδός ἐστι φέρεσθαι in ras. D 2 αὑτοῦ c: αὐτοῦ AE: αὐτὸ F 

3 ὡς] ὥστε A περὶ τοῦ Ο 4 ἐχϑέμενος CE?: ἐχϑέμενα ADE: expositas Ὁ 

7 ἀεὶ (ρτ.}] seq. ras. 3 litt. E αὐτῶν ADE ἀεὶ (alt.) om. A 8 χάτω] xai 

χάτω Fe 10 6 om. A 11 εἰ" corr. ΣΧ. cic i 12 τι] corr. ex τὸ EK? 

16 olxetovs| suprascr. E? TH] corr. ex τὸ H? 17 εἰ--- σώματα (18) om. DE: 

corr. E? 19) χαὶ api ἡ 19 ἘΠ: cor, ἘΠῚ 21 ἑαυτὰ ¢ οὐχ] corr. ex xat E? 

22 χαταλείποντα)] -ef- e corr. ἘΠ: χαταλιπόντα Fe 24 τὸ (alt.)] supraser. Ὁ 

σῶμα] 6 corr. D: τόπον aes E, sed corr. 26 xpateitat AE 28 ὁμοία ἐστὶν 

Fe αὐτῇ! corr. ex αὕτη EH? 31 tw] corr. ex to E? αὑτῶν c: αὐτῶν AD: 

αὐτὸν EF 
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~ 

χατὰ φύσιν τὸ πρὸς τὸ οἰχεῖον φέρεσθαι, οὐδὲ ὃ αὐτὸς τοῦ ὅλου χαὶ τοῦ 3074 
μέρους τόπος. 

Ta \ 6 6 > , = - aw ἊΝ »ν σ By ΄ QO. ὰ υὲν οὖν ἀπορούμενα τοιαῦτα. εἴποι GE ἄν τις, ὅτι, ἐὰν ὁ ϑεὸς 36 

χαὶ ἣ φύσις μεταϑῶσι τὴν γῆν, ὅπου νῦν ἐστιν ἣ σελήνη, ὡς δέον οὕτως, 
5 οἰσϑήσεται χαὶ 4 βῶλος ἐχεῖ" λήψεται γὰρ χαὶ τὰ μέρη παρὰ τῆς δημιουρ- 

a = ’ Ἁ δ 7 fal ‘ inf >) pa rer = ~ ’ . Ἁ ~ ἮΝ -» 

γίας ταύτην τὴν δύναμιν, ἣν ὅλον. αὐτὸς ὃὲ ταῦτα λύσει διὰ τοῦ δεῖξαι. 40 
v 

ρεσϑαι τοῖς σώμασίν ἐστιν ἴσον τῷ ἐπὶ τὸ 

- 
ν 

Ξ 
- — ὅτι τὸ εἰς τὸν αὑτοῦ τόπον ¢ 

~ > , { \ x 5 , , ‘Pp >\ oD Teeth ~ 

οἰχεῖον εἶδος φέρεσϑαι χαὶ τὴν οἰχείαν τελξιύότητα. δείξει δὲ αὐτὸ διὰ τοῦ 
παντὸς μὲν τοῦ δυνάμει τι ὄντος τελειότητα εἶναι τὸ ἐν ἐχείνῳ γενέσϑαι" 

, > 

10 τοῦ γὰρ δυνάμει γραμματιχοῦ τελειότης χαὶ ε 
΄ fe ee \ ~ ~ \ \ Nee Oe ~ pam δ: Ld Pas =} 
δυοίως χαὶ TOD μουσιχοῦ TO μουσιχὸν χαὶ TOD | ϑερμοῦ τὸ Depuov. εἰ 37> 

\ 
Ξ 

> " \ £6 - L00S τὸ γραμματιχὸν yevesvat, 45 

A 5 > as \ lA Δ, “Ὁ ΄ ~ a , ‘ 

τὸ ἐν οἷς δύναται χατὰ φύσιν γενέσϑαι τελειότης τῶν δυναμένων, χαὶ 
e 2 a) ey Ἃ > ~ WV. be A) > id ΄ 
ἢ ἐπ᾿ ἐχεῖνα μεταβολὴ ὁδὸς ἂν αὐτοῖς εἴη ἐπὶ τὴν τελειότητα. τούτων 

δὲ οὕτως ἐχόντων, ἐπεὶ τὰ χινούμενα 
ν᾿ 

= 
Ξ 

τι 
ξ 

΄ > ΄ Vv > > > ann 
Te τι OUVOAUEL OVTH EY EXELYW ETL ὃ 

\ ~ 

Ἁ ’ 2 5 ποῦ > , , , Ἂ \ 7 > ; 

15 τὸ γενέσϑαι ἐν αὐτῷ ἐνεργείᾳ μεταβάλλει, πάντα ἂν τὰ χινούμενα ἐπὶ τὴν 
) , ζ ͵. 4 ¢ ~ 

ay ὃ δυνάμει ἐστὶ τελειότητα χαὶ τὸ εἶδος μεταβάλλει ὑπὸ τῶν χινεῖν 
αὐτὰ χαὶ μεταβάλλειν πεφυχότων: ὥστε χαὶ τὰ χατὰ τόπον χινούμενα ἐπὶ 

\ > - > Ἃ \ \ Ld Js εἰν 2 , ΖᾺ Ἃ τὸ οἰχεῖον εἶδος ἂν χαὶ τὴν τελειότητα, xa? ἥν ἐστι χινητά, μεταβάλλοι. 10 

τοῦτο, τὸ εἰς τὸν αὑτοῦ τόπον μεταβάλλειν εἴη ἂν τὸ εἰς τὸ αὑτοῦ ae 
A \ ’ ΄ 

χαὶ τὴν τελειότητα μεταβάλλειν. 
ry > oO Re: 5 AY 

[yy μὲν οὖν ἀπόδειξιν συνελὼν οὕτως ἐξέϑετο 6 ᾿Αλέξανδρος: ὁ δὲ 
? , , \ > 7 > ~ ~ \ \ v ~ ¢ “ω Ἀριστοτέλης προϑέμενος τὴν αἰτίαν εἰπεῖν τοῦ τὰ μὲν ἄνω χινεῖσϑαι τῶν 
σωμάτων τὰ δὲ χάτω. τὰ δὲ ἐπαμφοτερίζειν χατὰ τὴν αὑτῶν φύσιν χινού- 15 i ? beak ϊ Ts 

, ~ ~ 

μενα, ὃ ἀπῃτει xal παρὰ τῶν τὸ μὲν χενὸν χοῦφον τὸ δὲ 

εγόντων, χοινὴν αἰτίαν ἐπὶ πάντων τῶν εἰδῶν τῆς χινήσεως ἀποδίδωσι. 
~ ~ ΄ ~ Vv l4 ᾿ 

τριῶν γὰρ οὐσῶν χινήσεων τῆς τε χατὰ αὔξησιν. ἣν χατὰ μέγεϑος εἶπε ἱ i | jp Eh oll ὃ 
>) 

Lo or 

\ ~ \ 4 nN >> © 5 δ f v [4 \ χαὶ τῆς χατὰ ποιότητα, ἣν RAT εἰδος EINE, THY γένεσιν ἴσως ἅμα- xat 20 
\ 3 ΄ > ~ c \ 2 > \ c / ΄ > 

τὴν ἀλλοίωσιν δηλῶν: ἢ γὰρ χυρίως xat εἶδος μεταβολὴ ἢ γένεσίς ἐστι 
\ ΄ ΄ Da) ΄ > , 5 7 ΄ ΄ Silt > ~ 

χαὶ 7, φϑορά" χαν χινησις οὖν χυριὼς οὐχ Ἢ ἢ ἥξνεσις, ως αὐτῆς sy τῷ 

»,» 80 πέμπτῳ τῆς Φυσιχῆς ἀχροάσεως διώρισεν, ἀλλ᾽ ἁρμόττει χαὶ αὐτῇ τὰ νῦν 

1 post οἰχεῖον add. καὶ ὅμοιον E?K?e post φέρεσϑαι add. σῶμα E? 3 τοιαῦτα] 
ταῦτα ¢ δὲ A: 6° DE ὅτι om. Ac 5 éxet E?: ἐχείνη ADE 6 αὐτὸς] 

mut. in Ἀριστοτέλης E? 7 αὑτοῦ] αὐτοῦ ADE: αὑτῶν e: αὐτὸν F 9 μὲν Ab: om. 

DEe τοῦ ΑΕ Κ᾽: τῇ DEF τὸ] τῷ DE: corr. E? ἐν] ἕν A 

10 τοῦ --- γενέσϑαι om. DE: ὡς τοῦ δυνάμει γραμματικοῦ ὄντος τὸ ἐνεργείᾳ γενέσϑαι ypap- 

ματιχόν E 12 τὸ ἐν] τὸ γένος ἐν Ὁ ante τῶν add. ἐστι 1" δυναμένων] 

δυνάμει comp. A: δυναμένων ἐστί Fe 15 τὸ] τοῦ E 16 δυνάμει AE*b: δύναμιν 

DEF 17 τόπον] tov τόπον E et e corr. D 18 μεταβάλλοι scripsi: μεταβάλλει 

ADe: μεταβάλλειν E 19 εἰ--- μεταβάλλειν om. E αὑτοῦ (pr.)] e corr. Καὶ αὐτοῦ 

ADF μεταβάλλει D, sed corr. αὑτοῦ (alt.)] e corr. K: αὐτοῦ ADF 

21 οὖν om. A 23 τὰ δὲ xdtw om. E Se αὑτῶν c: αὐτῶν ADE 

26 ἣν] suprascr. E? χατὰ (alt.)] καὶ κατὰ DE εἶπεν E 27 εἶπεν E 28 ἡ 

(alt.) AE?: ἢ DE: om. Fe ἐστι) ἐστιν ἢ Ὁ ἡ (pr.) AE?: om. DEFe 30 πέμπτῳ 

DEFb: πέμπτῳ βιβλίῳ Ac Φυσιχῆς) αὐτῆς A διώρισεν] c. 1. 225826 
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περὶ χινήσεως λεγόμενα“ τρίτης δὲ οὔσης χινήσεως τῆς χατὰ τόπον xa? 307 
ἐχάστην τῶν τριῶν ὁρῶμεν τὴν μεταβολὴν γινομένην ἐχ τῶν ἐναντίων 590 

> ~ Μ Fy 

εἰς τὰ ἐναντία ἢ τὰ μεταξὺ χαὶ οὐχ εἰς τὸ τυχὸν τῷ τυχόντι THY 
LetaBacty οὖσαν" τὸ γὰρ λευχὸν τοι οὐχ εἰς pane TLADY μετα- 

Ay > \ 2 

μ 
‘ 

5 βάλλει οὐδὲ εἰς ἄλλο τι πλὴν εἰς τὸ ἐναντίον τῷ λευχῷ ἤ τι τῶν μεταξύ. 
ὁμοίως χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἑἕχάστου γὰρ ἣ ene es χίνησις ὡρισμένης 30 

row (ora AY ~ ~ ΄ Δ \ \ κι ~ ~n = 

χαῦ αὑτὸ δὲ τοῦ λευχοῦ ἢ χαϑ ὃ λευχὸν Eee χαὶ τοῦ τοσοῦδε, 7 
\ 7 ~ 5 ΄ δ \ 5» > Le σ \ 

TOGOVGE, χαὶ TOD εἰς TOVOE τὸν τό TOY, “ay ὃ πέφυχεν εἰς αὔτον“ WOTE XAL 

X \ “ ΖᾺ 5 3 \ δῶν > ~ = TO χατὰ τόπον μεταβάλλον οὐχ εἰς τὸ τυχὸν οὐδὲ 2x TOD τυχόντος μετα- 8 
΄ BIS) SY 2) 2 ~ > ἠέ 5 \ 2 Ἃ \ Fae > / Ὧι \ 

10 βάλλει, GAN ex tod ἐναντίου εἰς τὸ ἐναντίον 7 τὸ μεταξύ: ἐναντία δὲ χατὰ 

τόπον τὸ ἄνω χαὶ τὸ χάτω. 

Αἴτιον δέ φησιν ὃ ᾿Αλέξανδρος τοῦ τὴν μεταβολὴν εἰς τὸ ἐναντίον 
τῷ μεταβάλλοντι ὀφείλειν γίνεσϑαι τὸ δεῖν πάντως μὲν τὸ Pee) ἐξί- 

στασϑαι τούτου τοῦ ἐξ οὗ μεταβαλὴ et" οὐ γὰρ δὴ ἅμα μένοι τε ἂν ἐν αὐτῷ 40 

15 “at μεταβάλλοι ἐξ αὐτοῦ. τὸ οὖν ὑποχείμενον, ὃ χαὶ λό: ETAL LED 

ἀπολεῖπον τὸ πρότερον εἶδος ἐν ἄλλῳ γίνεται πάντως εἴδει“ οὐ γὰρ οἷόν 

τε ἐν στερήσει παντὸς εἴδους εἶναι τὸ ὑποχείμενον. ἐν τοιούτῳ οὖν ἔσται 
μεταβεβληχός, ἐν ᾧ ὃν οὐχέτι ἔσται ἐν ἐχείνῳ, ἐξ οὗ μεταβέβληχεν- ὥστε 45 

5 = ὧν \ 2 ἘΝ \ \ 

αὐτῷ “ τοιχῦτα OF TH EVAVTIA χαὶ τὰ | Me X= a Ξ Ἐ 
—_ 

S ς τ 
-Ἕ 

[- On <2 ΞΘ Qa ς < Cc A R 

Ὧν ἘΞ 

Pa [ΟῚ 

A co os = 

x R 

Cc εἰ 

Η 

ὃ χατὰ τὸ αὐτὸ ἐν τοῖς ἐναντίοις 308a 

αυματιχὸν μεταβάλλειν 
> a ~ 5 πα > 

εἰναι. OLA TOUTO οὖν οὗ λ ἵεται EX ae KOU ELS (Pat 

ἅμα 
, 
64 
Ἢ ‘ ‘ 2 
\ > 

vy 
σ a7 ied > 2 S| Lond 

ὅτι δύναται dua xat λευχὸς xal γραμματιχὸς εἶναι, GAN ἐχ λευχοῦ εἰς 
/ BD \ roa IN 7 \ \ f Ὑ 

μέλαν ἣ τὰ μεταξὺ μεταβάλλει, ὅτι ἀδύνατον ἅμα λευχὸν χαὶ μέλαν 7 τι ὅ 
~ - ay ~ > ~ PI 

τῶν μεταξὺ εἶναι. προσχρῆται δὲ τῷ μὴ εἰς τὰ τυχόντα ἀλλ εἰς τὰ 
i 

ε > ΄ ~_¢ \ ΄ “δ ΌΣ g SNA CN ~ ΄ 
ἐναντία χ'ινεῖσϑαι τὰ urge ΣΌΣ ὑπὲρ τοῦ GELCHL, τι OUGE ὑπὸ TOV τυχόντος 

a 
ιν σι 

Ἷ ~ 355 ΄ Ν ~ \ > \ \ x 

χινειται ἀλλ LTO τοὺ THY ἐναντίαν χίνησιν χινοῦντος" οια γὰρ τούτου τὴν 

. αἰτίαν ἀποδίδωσι τῆς τῶν σωμάτων ἐπὶ τοὺς οἰχείους τόπους φορᾶς. ἐπά- 10 

ει οὖν, ὅτι οὐδὲ χινητιχὸν γίνεται τὸ τυχὸν τοῦ τυχόντος" ὡς γὰρ 
τὰ χινούμενα τὰς διαφόρους χινήσ εις ἕτερα ἀλλήλων ἐστίν: ἄλλ) γὰρ τὸ 

80 χατὰ ποσὸν rive uevey τὸ αὐξητὸν χαὶ ἄλλο τὸ χατὰ ποιὸν τὸ ἀλλοιωτόν 
οὕτω χαὶ τὰ χινοῦντα ἄλλα- οὔτε γὰρ τὸ αὐξόμενον ὑπὸ τοῦ ἀλλοιωτιχοῦ 15 

Ξ.΄. 2 Ve CaN Pe ας 5 δι ~ v \ 5 lA c Ἂν, ~ SF ~ 

αὔξεται, ἀλλ ὑπὸ τοῦ αὐξητιχοῦ, oUTE TO ἀλλοιούμενον ὑπὸ τοῦ αὐξητιχοῦ 

4 γραμματιχὴν E 6 ὁμοίως om. A: ὁμοίως δὲ C χίνησις -- αὑτὸ (7) om. A 

7 4] 7 AE: corr. E? μεταβολὴ om. A ἡ] ἣ τὸ A 9 εἰς] 6 corr. E 

12 εἰς] ef els A 13 ὀφείλλειν Ὁ γίγνεσϑαι DE 14 dpa] utique Ὁ μένοι 

ACDE: μένει Fe ἂν AF: om. CDEb: ὃν c 15 μεταβάλλει Fe Gn Ass Ont 

CDEb 16 ἐν ἄλλῳ] corr. ex ἄλλο E? γίνεται Ab: γίνεσϑαι CF: γίγνεσθαι DE: 

γίγνεται E? 17 οὖν ἔσται AE*: οὖν συνέσται C: συνεστάναι DE: συνέσται F: erit Ὁ 

18 μεταβεβληκός) με- corr. ex pat F 20 ἅμα] bis E ἐν τοῖς om. DE: ἐν EK? 

21 οὖν om. ὁ ob om. A 22 ἅμα om. A 23 τὰ--- ἢ om. b μεταβάλλει 

D et post ras. 1 litt. E: μεταβάλλειν F: 7 μεταβολή Ac 24 προσχρῆται] -ἢ- 6 

corr. E 27 ἀποδίδωσιν c 29 ἕτερα ΑἸ": εἰς ἕτερα DED 30 αὐξητιχὸν A 

31 οὕτως ¢ ἄλλα Ab: ἀλλ᾽ DEF: del. E?: om. ὁ αὐξημένον A 32 obte 

DF: ἀλλ᾽ οὔτε AEb; fort. scr. ἀλλ᾽ οὐδὲ 

« 

. 
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>] a ~ 

ἀλλοιοῦται. GAR ὑπὸ τοῦ ἀλλοιωτιχοῦ. ὡς δὲ ἐπὶ τῶν χατὰ ποιὸν val BOSa 

ποσὸν μεταβολῶν οὔτε ° fae: εἰς τὸ τυχὸν μεταβάλλει odte ὑπὸ τοῦ 
> ee > ΄ “᾿ > \ »ὕ ry “5 

μὲν εἰς τὸ ἐναντίον 7 εἰς τὸ μεταζύ, μεταραλ- 20 ξυχόντος; ἀλλὰ μεταβάλ 
’ s ~ 

ἣν τοιαύτην χίνησιν δυναμένου χινεῖν, τὸν Cc 7 [od o a ἴω ς a λεται O& ual χινεῖται 

αὐτὸν τρόπον ὑποληπτέον χαὶ ἐπὶ τῆς χατὰ τόπον μεταβολῆς τὸ yap 

φερόμενον οὔτε Ἂ τυχὸν οὔτε εἰς τὸ τυχὸν φέρεται οὔτε ὑπὸ τοῦ ws 
τυχόντος, ἀλλ᾽ αὐτό τε ὡρισμένον ἐστὶ χαὶ εἰς ὡρισμένον φέρεται χαὶ 
ὑπὸ ὡρισμένου. 

Τοῦτο οὖν προδιαρϑρώσας χαὶ ἀπὸ τῶν ἄλλων χινήσεων πιστωσάμενης, 
ὅτι τὸ χατὰ τόπον χινούμενον οὐ τὸ τυχὸν εἰς τὸ τυχὸν οὐδὲ ὑπὸ τοῦ 
τυχόντας: ἀλλὰ τὸ δυνάμει εἰς τὸ ἐνεργείᾳ ὑπὸ τοῦ εἰς τοῦτο ἄγειν πεφυ- 80 

χότος μεταβάλλει, συλλογίζεται λοιπὸν οὕτως" εἰ ἐπὶ τὸ ἄνω χαὶ ἐπὶ τὸ 

χάτω χινητιχὸν μὲν τὸ βαρυντιχὸν χαὶ τὸ χουφιστιχόν, ἀλλ᾽ οὐ τὸ τυχόν, 

Jar ἡ ἄνω 7 χάτω φερόμενον τὸ εἰς τὸ ξαυτοῦ εἶδος ἀπὸ τοῦ 35 

ἰς τὸ ἐνεργείᾳ φέρεσϑαί ἐστιν. ἀλλὰ μὴν τὸ ἡγούμενον ἀληϑὲς 
‘ ῃ 

O27 O27 

Cc < Ὡς = © [0] 

\ \ ° \ \ mp ἢ ai \ > , ιὰ τὰ προδειχϑέντα τὸ χινεῖν μὲν τὸ βαρυντιχόν, χινεῖσϑαι 68 τὸ δυνάυει ᾽ ἱ 
αὶ » 5 7 

βαρὺ ἐπὶ τὸ τ τοιοῦτον " ΜΕ τὸ λῆγον ἄρα ἀληϑὲς τὸ τὸ χινούμενον 

ἄνω 7% χάτω χατὰ φύσιν ἀπὸ τοῦ δυνάμει ἐπὶ τὸ ἐνεργείᾳ ἑαυτοῦ εἶδος 
- Ὁ \ >_\ , > ~ x X χινεῖσϑαι. χαὶ γὰρ ἐπὶ τῆς ϑερμότητος, εἰ χινεῖ μὲν τὸ ϑερμαντιχόν, χι- 40 

Si X > Φ᾿ \ 3 Ἁ >] Dies oa \ ~ 

νεῖτα! ὃὲ τὸ δυνάμει ϑερμὸν εἰς τὸ ἐνεργείᾳ τοιοῦτον, δῆλον, ὅτι τὸ χινεῖ- 
C 2 a ΄ δῶν vy > . \ > \ ε -- ΕΝ 

σϑαι, ἐφ΄ ὃ πέφυχεν, οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἣ τὸ εἰς τὸ ἑαυτοῦ εἶδος χινεῖσϑαι 

χαὶ γίνεσϑαι ϑερμὸν χατ᾽ ἐνέργειαν. χαὶ ἕως μὲν ἂν φέρηται ἄνω ἣ χάτω, 
5 2 , \ ξ - > ΄ v -“ “Δ > , 7 = 

οὐδέπω τελέως τὸ ἑαυτοῦ εἶδος ἀπείληφε γινόμενον ἔτι, ὅταν δὲ ἀπολάβῃ 45 
\ > ~ , , \ δ > 3 5 4 \ > ~ \ ‘ . > τὸν οἰχεῖον τόπον, τότε χαὶ τὸ εἶδος ἀπολαμβάνει τὸ οἰχεῖον: τὸ γὰρ 308> 

ἐνεργείᾳ τοῦ ὅπερ ἣν δυνάμει τότε ἀπολαμβάνε!. 
“ 

ye 

ees , ney ig 
Διὰ τί οὖν χάτω χινεῖται τὰ σώματα χατὰ φύσιν: ὅτι τὸ βαρεῖ εἶναι 

τοῦτό ἐστιν ἐν τῷ χάτω εἶναι χατὰ φύσιν. τὰ οὖν τέως δυνάμει ὄντα 
re ~ ΄ ~ ~ = 

βαρέα ὑπὸ τοῦ χατὰ βαρύτητα χινεῖν ἘΠ e τουτέστι τοῦ ποιοῦντος ὅ 

γῆν ἢ ὕδωρ, μεταβαλλόμενα ἐπὶ τὸ ἐνεργείᾳ εἶναι βαρέα εἰς τὸ οἰχεῖον 
, > =} \ 3 εἶδος μεταβάλλει. χαὶ γὰρ τὰ μόρια τῶν ὅλων, εἰ χαὶ μή ἐστιν αὐτὰ ἐν 

προσεχεῖ τινι τόπῳ, ὅταν τοῖς ὅλοις συνεχῆ γένηται, ἀλλὰ μετ ο Ye τῶν 

1 ποιὸν] -ὁ- 6 corr. D 2 τυχὸν] -ὁ- e corr. D εἰς) ὡς A ὃ μὲν] μὲν 

ἢ A 4 τὴν om. E χινεῖν] χινῆσαι A 6 post pr. οὔτε del. χατὰ Ὁ 

οὔτε (sec.) om. Ἐς εἰς τὸ τυχὸν om. E οὔτε (tert.) om. A 7 ἐστὶν ec 

8 ὑπὸ CDE: ὑπὸ tod Ac 9 οὖν] γοῦν A: om. Ὁ προδιαρϑρώσας] mut. in προσ- 

διαρϑρώσας ἘΞ: προδιορϑώσας A πιστωσάμενος) ἐπισωσάμενος A 11 τὸ (pr.)] 

τοῦ E 13 κινητὸν A 14 δὲ] εἰ A τὸ (sec.) A: om. DE τὸν] 

αὐτὸν E αὑτοῦ] αὐτοῦ ADE: αὐτὸν c 15 φερόμενον] post -d- ras. 4 litt. E 

18 to τὸ AF: τὸ DEc 19 ἑαυτοῦ AFb: om. DE εἶδος om. A 22 εἶδος 

om. ὁ χινεῖσϑαι --- εἶδος (24)] bis E: corr. E? 23 ἄνω ἢ κάτω Ab: χάτω ἢ ἄνω 

DE 24 ἀπείληφε] ἀπείλη- in ras. Ὁ 27 post ta add. βαρέα E*K*e βαρεῖ 

ADb: βαρὺ Ee 29 τουτέστιν ὁ 90 7 Ab: καὶ DE Ol μεταβάλλει om. ἘΣ: 

χινεῖται EH? ὅλων] ἄλλων Ac 92. ye om. DE 
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σ Φ \ > 3 td ~ 4 > i , ΄ \ A \ . ὅλων ἐστὶν ἐν ἐχείνῳ τῷ τόπῳ, Ev ᾧ γενόμενα τὸ ἐνεργείᾳ ual τὴν χατὰ 308b 
X 39 \ ~ b) ΄ ΄ > 3 (ated ΄ c ΄ 

τὸ εἶδος τὸ ἑαυτῶν ἀπείληφε τελειότητα. εἰ δὴ ταῦτα ἀληϑῆ χαί, ὡς ὁ 

᾿Αριστοτέλης φησί, τὸ εἰς τὸν αὑτοῦ τόπον φέρεσϑαι ἕχαστον τὸ εἰς 
ae 

τὸ αὑτοῦ εἶδός ἐστι Ospecdat, τὸ ἀπολαβὸν τὸ εἶδος tod βαρέος ἣ 15 
΄ 3 / τὰ ~ 

5 χούφου οὐχέτι φέρεται. εἰ οὖν βαρὺ τὸ πρὸς τὸ μέσον χαὶ χοῦφον TO 

πρὸς τὸ ἄνω, πρῶτον μὲν ἀνάγχη χαὶ ἐν τοῖς οἰχείοις τόποις ἔχειν βαρύ- 
, ~ > ~ yy » 

τητα χαὶ χουφότητα, μᾶλλον ὃὲ ἐχεῖ μόνον ἔχειν χατ᾽ ἐνέργειαν - ἔπειτα, 
5 \ \ \ A: “4 δ “Ὁ Ν Χ Χ » Ξὶ \ \ ᾿] A 

ct βαρὺ το προς TO υξσὴν χαι XOVGOOV TO πρὸς τὸ AVW, OD XATA τὴν αὐτὴν 

a A wv \ , / >) \ A \ ἊΝ 

πρὸς τὸ ἄνω χαὶ χάτω γαραχτηριστέον, ἀλλὰ χατὰ τὴν σύννευσιν. 90 
_ - ν = ‘ ~ ~ 5 ͵ > 4 A aL 4 lp 

10 Ῥαῦτα μὲν οὖν περὶ τῆς τῶν εἰρημένων ἐννοίας: χατὰ δὲ τὴν λέξιν, 
, ε ω > ΄ » ΄ 

εἰ μέν, ὡς ἔν τισι τῶν ἀντιγράφων, εἰ μὲν εἰς τὸ ἄνω χαὶ τὸ χάτω 

OUR 

ν 
sy \ \ ld 4 3 9 

μὲν τὸ βαρυντιχὸν γέγραπται, σαφὲς τὸ λεγόμενον ἐστιν" εἰ 
Ὁ 7 aed 

δέ, ὡς 6 ᾿Αλέ 
΄ pie} 5 ~ 

ξανὸρος γράφει, et μὲν τὸ ἄνω χαὶ τὸ xATW , ἀρχαιοπρεπῶ-ς 5ὅ 
> \ Ὁ Qh ee Sen \ » \ \ , y 

ἑρμηνευῦεν αντι τοῦ ETL τὸ ἄν χαὶ τὸ χάτῷ ειρηται. 

15 p. 31001 Καὶ ταύτῃ ἄν τις μᾶλλον ὑπολάβοι ἕως τοῦ οὕτως ἔχει | il € 

πρὸς ἄλληλα. 

ND , σ \ 5) \ ΄ ~ ὔ / Cc A > A (d ~ “ἂς ἡ 

Etxwy, ὅτι τὸ εἰς τὸν αὑτοῦ τύπον ρα τὸ εἰς τὸ ἑαυτοῦ εἰδός 

ἐστι το ἀπὸ τοῦ δυνάμει εἰς τὸ ἐνεργείᾳ, χατὰ τοῦτο, Prt, υἄλλον 
΄ 
ὌΝ τῆς αἀποὸξ ἔχοιτο Kal, ὅταν οἱ παλαιοὶ λέγωσι τὸ ὅμοιον πρὸς τὸ ὅμοιον 30 

~ fe ~ ww 

20 φέρεσϑαι" Guotoy yap τὸ δυνάμει τῷ ἐνεργείᾳ χαὶ τὸ γινόμενόν τι τῷ ἤδη 
ὄντι τοιούτῳ. ὡς γὰρ ὑπολαμβάνουσί τινες εἰρῇσϑαι τοῦτο, ὅτι ἢ γῇ πρὸς 
τὴν γῆν, οὐ συμβαίνει πάντως" οὐ γάρ, ἂν μεταϑῇ τις τὴν γῆν. ὅπου 

νῦν ἐστιν ἢ σελήνη, οἰσϑήσεται τὰ μόρια αὐτῆς ἔτι πρὸς αὐτήν. χαὶ νὸν 40 

“0 οὐ διὰ τοῦτο χάτω φέρεται τὰ μόρια τῆς γῆς, ὅτι ἣ γῇ χάτω, ἀλλ 

25 ὅτι τοῖς ὁμοίοις χαὶ ἀδιαφόροις ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ χινητιχοῦ συμβαίνει τὴν 

αὐτὴν χινεῖσϑαι χίνησιν: διὰ τοῦτο οὖν. ὅπου τὸ πᾶν. ἐχεῖ χαὶ τῶν μορίων 

ἔχαστον πέφυχε ooo GAR οὐχ ὅτι πρὸς τὴν γῆν. τὰ μὲν οὖν ὅμοια 45 
\ 

χαὶ οὐχ ἁπλῶς ὅυοια ἀλλὰ τὰ αὐτὰ τῇ φύσει οὐδ᾽ ἂν λέγοιτο χυϊρίως 309a il 
x52 \ ἐπὶ τὸ ὅμοιον, GAR ἐπὶ τὸ αὐτὸ φέρεσϑαι ταῦτα. εἴπερ δὲ ὅλως χυριώ- 

1 ὅλων] ἄλλων DE ἐν (ρι.) -- ὦ] ἐν E: ἕν ἘΣ γινόμενα c τὴν om. A: 

corr. ex tO EK? 2 “πὸ (81{.}} del. EH? 3 φησίν E αὑτοῦ] corr. ex αὐτοῦ Καὶ: 

αὐτοῦ ADEF 4 αὑτοῦ ὁ: αὐτοῦ ADE: ἑαυτοῦ F ἀπολαυὸν E: corr. E? 

6 πρῶτον -- ἄνω (8) om. b 7.8 ἔπειτα εἰ A: ἐπεὶ τὸ ἀεὶ DE 8 τὸ πρὸς (alt.)] bis 

Bacon ἘΠῚ 8. 9 αὐτὴν πρὸς ADEb: ἁφὴν πρὸς Fe; verba corrupta (τὸ ἄνω καὶ 

χάτω subiectum est), fort. αἴσϑησιν ἡμῶν 9 ante τὸ del. ταῦτα D ἀλλὰ] ἀλλ᾽ 

οὐ A 11 τισιν ὁ 12 ἐστι E: corr. E? 13 xdtw ADE: xdtw χινητικὸν 

μὲν τὸ βαρυντιχόν, τὸ ἄνω xat τὸ κάτω Fe: deorsum motivum quidem quod generativum 

scriptum est illud sursum et deorsum b 14 χαὶ] καὶ ἐπὶ A 15 ἄν τις μᾶλλον AFb: 

μᾶλλον ἄν τις DKe τοῦ om. D 17 αὑτοῦ] αὐτοῦ ADF: mut. in αὐτὸν E!: corr. 

ex αὐτὸν K: αὐτὸν ὁ 18 ἐστι om. A ἀπὸ — φέρεσθαι (20) om. D: mg. ἘΠ 

20 τῷ (pr.)] e corr. C: corr. ex τὸ E? 22 dv] suprascr. E?: om. F 24 τοῦτο] 

τὸ DE: corr. E? 
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τερον βούλεταί τις τὴν ἐπὶ τὸ ὅμοιον φορὰν εὑρεῖν, τὴν ἐπὶ τὸν αὑτοῦ 3095 
τόπον εὑρήσει. ἐπειδὴ γὰρ τόπος ἐστὶ τὸ τοῦ περιέχοντος τ δι 

\ > ~ ΄ -- ’ὔ 

τὸ ἐπὶ τὸν olxstov τόπον φερόμε γον ἐπὶ τὸ πέρας φέρεται τοῦ TEpleyovtos’ 5 

SNS ΓΑ (ra , ene; ¢ a WY δεοεξζε ἢ 7) Δ...“ τὸ O& περιέχον ὅμοιόν ἐστι τῷ περιεχομένῳ, διότι τὰ ἐφεξῆς ὅμοιά ἐστιν 
7 la > IN » Way ὁ | ek \ b] , 5 s\ > \ ~ 

ὃ ἀλλήλοις, οἷον ὕδωρ ἀέρι καὶ ἀὴρ πυρί. χαὶ ἀνάπαλιν δὲ ἐπὶ τῶν 
΄ > Q\ > ~ σ > "7 \ > ΄ . ὦ > 

υέσων GAyves εἰπεῖν ὅμοια εἶναι, ἀέρα μὲν οὐ μόνον πυρὶ ὅμοιον εἶναι 
ἀλλὰ χαὶ ὕδατι, ὥστε χαὶ τῷ ὑπερχειμένῳ uat τῷ ὑποχειμένῳ, χαὶ ὕδωρ 10 

~ > ~ ~ \ v ΄ ~ \ ς 

δμοίως τῷ τε ἀέρι χαὶ TH γῇ- τὰ μέντοι ἄχρα τό τε πῦρ χαὶ ἣ γῆ οὐχέτι 
Vv ~ ΄ Vv ~ ΄ 

ἔχει τὸ τοιοῦτον ἀνάπαλιν" οὔτε γὰρ τὸ πῦρ ὑπερχείμενόν τι ἐν Outs ἢ 
~ ¢ , σ NG σύν cies) bY a~ > PCT, z 7) 

10 γῇ ὑποχείμενον. ὅτι δὲ ὅμοια τὰ ἐφεξῆς, δῆλον ex τοῦ ῥαδίως μεταβάλλειν 
ws 5 , 5 ~ ~ Vv -= εἰς ἄλληλα χατὰ τὴν ἐνυπάρχουσαν αὐτοῖς χοινὴν ποιότητα συγγενῆ ὄντα᾽ 15 

χατὰ ταύτην δὲ τάχα χαὶ τὸ πῦρ χαὶ ἢ γῆ τὸ ἀνάπαλιν “ἕξουσι χοινὴν 
v fe , 
ἔχοντα τὴν ξηρότητα. 

ag \ Ὁ Ν σ ~ 4 \ , Ἂν pl \ \ > ~ Kat ἢ μὲν ὅλη τοῦ ee Bevan τοιαύτη: τὸ ἐπὶ τὸν οἰχεῖον 
, , 4 ’ 

15 τόπον φερόμενον ἐπὶ τὸ περιέχον φέρεται" τὸ ἐπὶ τὸ περιέχον φερόμενον 
JN \ σ Z =, ἘΞ Q7 σ ¢ , 2 τὰν Nera ες = fee τ 9 ἐπὶ TO ὅμοιον φέρεται. εἰπὼν δέ, ὅτι ὁ τόπος ἐστὶ TO TOL eau Τοὺς 20 

l4 5 ’ / ᾽’ Ν A 

TOS πέρας, ἐπήγαγεν" περιέχει δὲ πάντα τὰ χινούμενα, οὐχ ἁπλῶς, 
> > » ΄ , > \ , 

ἀλλ ἄνω χαὶ χάτω, TO TE ον χαὶ τὸ μέσον" τὸ γὰρ χυχλοφο- 
~ > x yy , \ 

ρητιχὸν σῶμα αὐτὸ ὃν τὸ ἔσχατον οὐ περιέχεται ὑπὸ τοῦ ἐσχάτου χαὶ 
~ ΄ ἽΝ ΄ » > 5 ΄ Ξ 

20 τοῦ μέσου, ἀλλὰ μόνα τὰ ἄνω χαὶ χάτω χινούμενα. τοῦτο ὃξ οὐ μάτην, 8 
5 ) v ΄ 

οἷμαι, προσέϑηχεν, ἀλλ᾽ ἐνδειχνύμενος, ὅτι τῶν μὲν ἐπὶ τὸ ἄνω χινουμένων 
’ , >! ~ τ 

τὸ ὑπερχείμενόν ἐστι περιεχτιχὸν τοῦ ὑποχειμένου, ὥσπερ τὸ πῦρ τοῦ ἀέρος, 
~ >] , ~ 5 ~ 

τῶν δὲ ἐπὶ τὸ χάτω τὸ ὑποχείμενον: ταῦτα γὰρ πλησιαίτερα τῶν πέριε- 
΄ > ~ ΄ ~ / ‘ 

χόντων ἐστὶ tod te ἐσχάτου χαὶ τοῦ μέσου. τὸ δὲ περιέχον, φησί, τρό- 30 
᾿ ᾿ a fa a , > CER DS oe 

25 Tov τινὰ εἴδος γίνεται τοῦ περ'εχομένου, ὃ περιεχόμενον εἶπεν ὡς ἐφεξῆς 
- - Ν᾿ , 

χείμενον" εἰ γὰρ τοῖς μὲν τὸ εἶδος ὁ ἄνω τύπος δίδωσι χηύφοις τότε γινο- 

μένοις, ὅταν ἐν τῷ ἄνω τόπῳ γένωνται, τοῖς δὲ βαρέσι τὸ χάτω, τῷ 
4 4 > ΖΑ - υὲν πυρὶ τὸ ἔσχατον ἄνω ἐστὶ τὸ εἶδος ὡς ἐν ἐχείνῳ τὸ τέλειον ἔχοντι, 35 

ποτ ee ODE ἀροδσεο καὶ πολιν, κῇ VO Hee τῷ OF ἀέρι τὸ πῦρ, ὅτι μέχρι ἐχείνου ἢ ἄνοδος" χαὶ πάλιν τῇ μὲν γῇ τὸ 

80 μέσον ἐστὶν εἶδος, τῷ δὲ ὕδατι 7 τῆ; διότι τὸ Bima ἐν γῇ γενόμενον ὡς 
\ ¢ ~ t. 3 ~ 4 > Pas x nS. τὸ ἑαυτοῦ εἶδος ἀπειληφὸς τὸ χατὰ βάρος ἠρεμεῖ. xal ἐστι τὰ μὲν εἰδξι 

> 

1 thy om. ὃ αὑτοῦ ec: αὐτοῦ ADE 4 τὰ om. D: supraser. E* 5. 6 τῶν 

μέσων] τὸ μέσον A 7 ὑπερχειμένῳ χαὶ τῷ CEb: om. ADe 8 τῇ γῇ CDEb: 

mupt Ac 9 brepxetuevdv] corr. ex ὑποχείμενον EH? 10 ὑποκείμενον --- tod AE*K*b: 

om. DEF: ᾧ χαὶ C 11 χατὰ AE?K?b: ἀλλὰ ta DE: ἀλλὰ τὰ 2k F: οὐ δύνανται 

ἀλλὰ χατὰ C 12 καὶ τὸ --- ἔχοντα (13) om. A εται (16) om. ἢ 

φέρεται!) corr. ex ρος, Α 10 post φέρεται add. τὸ ἄρα ae ἢ οἰκεῖον τόπον 

φερόμενον ἐπὶ τὸ ὅμοιον φέρεται ΕΚ ς τοῦ om. A 11 ἐπή γαγε DE 

τὰ] supraser. ἘΠ 18 ἀλλ᾽ Ab: ἀλλὰ καὶ DE: ἀλλὰ F 19 ὑπὸ] ὑπό te c 

22 περιεχτιχτιχὸν E 23 τὸ (alt.) om. A yap] δὲ A 24 δὲ] yap Ac 

27 βαρέσιν ὁ τὸ] Oc τῷ ACE?: τοῖς D: τὸ EFb 28 πυρὶ 

AE?: περὶ CDEFb 29 μέχρις CFe piv γῇ A: γῇ μὲν CDE 

30 ἐστὶν CDE: ἐστὶ A: ἐστὶ τὸ ς διότι Ab: διὸ CDE 31 εἴδει ΟΕΞΕ: 

εἴδη ADEb 
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5 ae v ε > ~ ~ ΄ ἀνάλογα τὰ ἄχρα ὡς εἰδοποιὰ τῶν ἐφεξῆς χειμένων, τὰ ὃὲ ὕλῃ τὰ μέσα 8091 
ὡς εἰδοποιούμενα παρ᾽ ἐχείνων" τὸ μὲν γὰρ πῦρ τῷ ἀέρι ae τα Svol- 42 
= - \ =) ζω ἴεν ΄ v Ἢ ~ ε > \ 

Owsty, “i δὲ γῇ τῷ ὕδατι βαρύτητα. ἄλλος ὃξ οὗτος ὁ τρύπος ἐστὶ τῆς 

εἰς τὰ εἰδιχὰ χαὶ ὑλικὰ τῶν τεῦ Bee στοιχείων διαιρέσεως χαὶ ἄλλος ἐχεῖ- 

νος, xa ὃν τὰ μὲν βαρέα χαὶ Ψυχρὰ ὕλης λόγον ἔχειν, τὰ δὲ χοῦφα χαὶ 45 σι 

ϑερυὰ εἴδους, αὐτός τε ᾿Αριστοτέλης ἐν ἄλλοις λέγει χαὶ Θεόφραστος 309> 
5 

ἐν τῷ Περὶ τῆς τῶν στοιχείων γενέσεως, χαὶ [[οσειδώνιος ὃ Στωιχὸς παρὰ 

τούτων λαβὼν πανταγοῦ yorTtat. t L Gee 

“Ὃ δὲ ἐξηγητὴς ᾿Αλέξανδρος ἐφιστάνει μὲν τῷ ἄλλην εἶναι τὴν νῦν 
χὸν τῶν στοιχείων διαίρεσιν, λέγει 5 Ὁ ὦ / \ \ ΄ \ \ > 

10 παραδιδομένην χατὰ τὸ ὑλιχὸν χαὶ εἰδι" 
s\ σἣὰἃ ~ ~ > i.) 5 ΄ >] 4 

ὃὲ τὸ ὕδωρ τῆς γῆς εἶναι εἶδος χαὶ οὐχ ἀνάπαλιν, ὡς ἐγὼ νομίζω γράφει 
cy \ > ee A A va 

bs οὕτως" “ott μὲν οὖν ἁπλῶς ὑλιχὰ ἢ γῆ χαὶ τὸ Be χαὶ ἁπλῶς εἰδιχὰ | 
~ ΄ 7,7 Vv \ ΄ vw ΄ 

τὸ πῦρ χαὶ ὃ ATO, πρὸς ἄλληλα GE ual ὡς προσεχῆ εἰδὴ χαὶ ὡς προσε- 
ϊ iy? | ‘ e | 

» ~ τι \ 5 \ 5 Ν , “7 — >) 4 Plies = \ x Gi Ν 

εις σεν τ τὸ EY A ντ εὐὸντ TA0- ysis λα! ta ἐγγὺς ἀλλήλων ὄντα ὀλίγην ἔχοντα at χατὰ TO ὑλιχὸν παρ- 10 

15 ἀλλαγήν: ual γὰρ τὸ ὕδωρ τῆς γῆς εἴδός πως χαΐτοι ὃν χαὶ αὐτὸ ὕλι- if | ΐ | Tied 
© ; ΄ σ Χ 7 o ? , > fe ἢ ἌΓΕ «Ὁ LA τ 

4OV, OTL προς TALTHY OLTMS ge MALTOL εἰ Ol TOTOL εἰσὶν ELONTOLOL, ὡς 

᾿Αριστοτέλης φησίν, 6 te ἔσχατος χαὶ ὃ μέσος, χαί ἔστι τῷ ὕδατι ἢ χατὰ 

φύσιν ῥοπὴ ὡς πρὸς εἶδος χαὶ τελειότητα πρὸς τὸ μέσον, προσεχεστέρα 15 

δὲ τῷ μέσῳ τοῦ ὕδατος ἢ γῆ, αὕτη ἂν μᾶλλον πρὸς τὸ ὕδωρ εἴδους ἔχοι 
20 λόγον 7 τὸ ὕδωρ πρὸς τὴν γῆν τὸ (22 τῆς βαρύτητος εἴδος ἀπὸ TOD υέσου 

πρώτως ἣ {7 λαβοῦσα χαὶ τῷ ὕδατι αὐτοῦ υεταδίδωσι: χαὶ ὡς ἔχει πρὸς 

᾿ πρὸς τὸ ὕδωρ. ἔοιχε δὲ ὃ ̓ Αλέξανδρος 20 τὸν ἀέρα τὸ TOP, οὕτως ἔχει ἣ Ὑ 
t l 

¢ \ ~ 2} / ς \ eb) \ \ 3 re 

πρὸς τὸ ὑπὸ τοῦ ᾿Αριστοτέλους ῥηϑὲν ἀπιδεῖν τὸ ast ee TO ἀνώτερον 

25 wrote δὲ περιέχειν εἰπὼν πάντα τὰ χινούμενα ἄνω χαὶ χάτω τὸ ἔσχατον 

ιέχον χαὶ τὸ μέσον ἀνώτερον εἶπε τοῦ OM ξαυτοῦ 2% 

περιεχομένου. τὸ 6& ἔσχατον χαὶ τὸ μέσον τρόπον τινὰ εἶδος γίνεσϑαι 

τῶν ἀπ: ἐχομένων φησίν, ὅτι οὐχ αὐτά ἐστι αὐτῶν εἴδη. ἀλλὰ τὰ ὑπ᾽ αὐτῶν 
‘ 

Sets) ~ , v ¢ , >» 

ἐνδιδόμενα, τοῦ μὲν ἐσχάτου τὸ ἄνω χαὶ ἢ χουφότης sido ποιὸς οὖσα τῶν 

80 χούφων, ἀπὸ ὃὲ τοῦ μέσου ἢ βαρύτης χαὶ τὸ χάτω. 80 

1 ἀνάλογα ACE?: ἀνάλογον DEb τὰ (alt.)] τὰ δὲ A 2. ὃ ἐνδίδωσιν] e corr. D 

3 ἐστὶν He: ν eras. E τῆς] corr. ex τοῖς EH? 5 ἔχειν DE: ἔχει Ab: ἐπέχει C 

6 ante αὐτός add. ws Ke te EK: corr. ex δὲ K: δὲ AEFb: δὲ ὁ ἢ ἄλλοις] cf. Περὶ 

γενέσεως χαὶ φῦ. 1] ὃ Θεόφραστος] fragm. om. Wimmer 7 Περὶ] corr. ex πυρὶ E? 

γενέσεως) γεννήσεως A ὃ τῷ AE*: τὸ DEc 10 παραδεδομένην Fe 12 εἰδιχὰ] 

διὰ DE: corr. KE? 15 δὲ om. A 14.15 παραλλαγήν] corr. ex παρ᾽ ἄλληλα γὴν ἘΠ 

15 χαίτοι ὃν AF: mut. in χαὶ ποιὸν K: χαὶ ποιὸν DE: equidem existens Ὁ 16 εἰ om. 1) 

of om. E 16. 17 ws 6] χαὶ we A 17 φησίν A: λέγει DEF ἐστι] 

ἔσται 1 19 ἔχοι] corr. ex ἔχει A: ἔχει DE 21 αὐτοῦ A: αὐτὴ D: αὐτῇ EF 

23 ἀπιδεῖν om. A 24 αὑτὸ ς 26 εἶπεν E: corr. E? 28 τῶν] e corr. Ὁ 

περιεχομένων D: ἐχομένων AED bz DE: ἀπ᾿ Ac 29 ἐνδιδόμενα DEF: ἐχδιδό- 

μενα Ac τὸ A: om. DE 
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p. 310016 Τὸ δὲ ζητεῖν, διὰ τί Gao τὸ πῦρ ἄνω ἕως τοῦ ὥστε 309d 
vn , 

ΐ πρώτη ἂν εἴη χαὶ χατὰ τὴν οὐσίαν αὕτη ἣ κίνησις. 

‘ 
Δείξας, ὅτι τὰ ἄνω χαὶ τὰ χάτω φερόμενα χατὰ φύσιν ὡς ἐπὶ τὸ Bd 

οἰχεῖ ξιὴν εἶδος χαὶ τὴν οἰχείαν ελειότητα φέρεται χαὶ ἀπὸ τοῦ δυνάμει εἰς τ 
> ~ ~ ‘ 5 me we 4 

΄ (YE, νῦν τοῦτο πιστοῦται χαὶ ἀπὸ τῶν ἄλλων 5 τὸ ἐνεργεία, οὗ τὴν δύναμιν ε 
ς >] ΄ »} ~ x. ΄ >) Ἁ 5 ~ 

χινήσεων Getxvds, Ott, ὡς ἐπ᾽ ἐχείνων ἀπὸ τοῦ δυνάμει εἰς τὸ οἰχεῖον 

ἐνεργείᾳ χαὶ οὐχ εἰς ἄλλο τι γίνεται ἢ χατὰ φύσιν μεταβολή, οὕτω χαὶ 40 
~ ν a x 

ἐπὶ τῆς χατὰ τόπον ἔχει. διό, φησίν, οὐδὲν διαφέρει cna, διὰ τί τὸ 
Ἁ 

πῦρ ἄνω φέρεται 7 δὲ γῇ χάτω, τοῦ ζητεῖν, διὰ τί τὸ ὑγιαστόν, ἄν, χαϑ᾽ 

10 ὃ ὑγιαστόν ἐστι, μεταβάλλῃ; εἰς ὑγείαν ἔρ 
΄ a. \ \ v ΄ \ 

αοίως δὲ xat τὰ ἀλλα πᾶντα τὰ ἃ 

ἱ 

ld eG) > ΄ 

ρχεται, ἀλλ᾽ οὐχ εἰς λευχότητα᾽" 
> ΄ \ ὟΣ» ᾿Ν 5: 

λλοιωτά. χαὶ τὸ αὐξητὸν dé, 1 

| εἰς ἄλλην 310a 
“ εταβάλλῃ, xa? ὃ αὐξητόν, οὐχ εἰς ὑγείαν ἔρχεται οὐδὲ 

ποιότητα. ἀλλ᾽ εἰς μεγέϑους ὑπεροχήν, διότι χατὰ ποσόν ἐστιν ἢ με- 
oO? @- 

, ἂν 7 Ψ \ / oO > ων \ , 

ταβολή, GAN οὐ χατὰ ποιόν. οὕτως οὖν χαὶ ἐν τοῖς χατὰ τύπον χινου- 
ὶ 4 \ \ ~ Vv \ ai ΄ ΄ " > v 

15 μένοις τα μεν χηυφα AVM τᾶ OF pepee χάτω UAL ODOX εἰ hho 

\ 
utvetovat πεφύχασι. τὸ γὰρ πῦρ χάτω ὃν χοῦφον οὕτως ἐστὶ χαὶ λέγεται 5 

ῖ ὡς ἐπιπολαστιχὸν χαὶ δυνάμει τέως ἔχον τὸ ἐπιπολάζειν, δμοίως δὲ χαὶ 
Ἵ ~ » ε ε΄ ΄ 

[ ἣ γῇ ἄνω ὡς ὑποστατιχὸν χαὶ δυνάμει τέως ἔχουσα τὸ ὑφίστασϑαι, ὡς 

χαὶ τὸ ὑγιαστόν. ὅταν δὲ χινῆται, xa? ὃ τοιαῦτα, τὸ μὲν πῦρ ἐπὶ τὸ 
9 » εἶ Nar a 2 ἘΠῊΝ ia) δ. ὦ Ἐς ΘΙ δ Εν 2 = c Pea πὰ 

20 ἄνω χαὶ τὸ ἐπιπολάζειν ὡς ἐπ᾽ οἰχεῖον εἶδος χαὶ τὸ ἐνεργεία τὸ εαύτου 10 

χινεῖται χαὶ τὴν τελειότητα, 7 δὲ γῇ ἐπὶ τὸ χάτω χαὶ τὸ ὑφίστασϑαι, χαὶ 
ae aes ᾿ ΄ "ἙΝ ~ ε ATi . οὐχ ἐπ᾽ ἄλλ᾽ τι χατὰ φύσιν οὐδέτερον. ταῦτα δέ, ὡς χαὶ μετ᾽ ὀλίγον 

( ΄ ΄ ΕΣ τι ~ " ΄ \ RY \ ΄ 
μαϑησόμεϑα, λέγεται ἐπὶ τῶν ἔτι γινομένων χαὶ μεταβαλλόντων χαὶ μήπω 

τὴν ἑαυτῶν τελειότητα χαὶ τὸ ἐνεργείᾳ τὸ ἑαυτῶν τελέως ἀπειληφότων, 1 
= 5 >] ~ ~ ΄ wv 

25 GAN ἐπὶ τοῦτο χινουμένων, ὅπερ ὑπάρχει xal τῷ xdtw ὄντι πυρὶ χαὶ τῇ 

ἄνω οὔσῃ γῇ. ἐναργέστερον ὃὲ ἐπὶ τῶν ἀναϑυμιάσεων δρᾶται οὔπω 

τελέως εἰς ἀέρα τῆς μεταβολῆς γινομένης χαὶ ἐπὶ τῶν ἐξυδατουμένων, 
΄ δ χὰ» v / v v > , 

ὡς % δρόσος ἔχει xual ἣ πάχνη" φέρεται γὰρ ταῦτα οὔπω ὄντα ἐνεργείᾳ 20 

ἀὴρ ἣ ὕδωρ. 
271. ΄ >\ \ \/F σ > \ 

30 Ἐπισημαίνεται | Hs τ τὰς γραφὰς 6 ᾿Αλέξανδρος λέγων, ὅτι ἀντὶ 

γεγράφϑαι, διότι τοῦτο ὡς 

ἐπὶ προδεδειγμένοις Ἐς te ὃὲ χαὶ διὰ τοῦ εἰ γεγράφϑαι χαλῶς 

Ι τὸ πῦρ -- καὶ (2)] ἕως D ὥστε --- κίνησις (2) om. E 2 χαὶ AFb: om. ς 

7) om. ὁ 3 zal ta] xat A: ta e corr. C ὃ οὗ] οὐ AE: corr. E? 7 γίγνε- 

tat DE 9 yy δὲ A 10 μεταβάλλει DE: corr, E? ὑγείαν A: ὑγίειαν DEFe 

12 ὑγίειαν ς οὐδὲ A: οὐδ᾽ DEF 16 πέφυχε Fe ἐστὶν ὁ 18 ὡς (alt.) — 

ὑγιαστόν (19) del. E? 19 χινῆται] -ἢ- e corr. E τοιαῦτα] τοιαῦτα εἶδος D 

20 ἐπιπολάζον Ac 23 ἐπὶ] χαὶ ἐπὶ D ἔτι om. DE 24 ἑαυτῶν (pr.)] ἑαυ A 

τελείως DE 25 τῷ] corr. ex τὸ E? 27 τελείως F 31 τοῦ τὸ] τοῦτο A 

τὸ δὲ] corr. ex τόδε EK? τὸ (alt.)] del. E? 32 ἐπὶ] ἐν A et} mut. 

ine E*: ec 
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τὴν ὁμοιότητα τὴν πρὸς τὰς ἄλλας χινήσεις τῶν χατὰ τόπον χινουμένων 310a ς 
> ? παραδειχνύον χαὶ ἀπ᾽ ἐχείνων ταύτην πιστούμενον. ““χαὶ τὸ δυνιοίως χαὶ 96 

΄ » ~ vs 

τούτων ἕχαστον ἤτοι, φησίν, ἔδει eee ὁμοίως δὲ χαὶ τῶν ἄλλων 
σ ) Ἃ Cie ΄ μ᾿ (J “ \ \ 2) 7: 

CXAOTOV ἢ OV.0LMS OF WS TOUTWY ἔχαστον᾽ SS) {2p aK 6 hovvdoy, φησιν. 

" "0 

ἌΞΕΙ δεῖ δὰ ΝΥ ἔσο, a σὲ ἱέξις δεῖται, ἐὰν χατὰ συνάφὴν ἀναγνωσῦῃ λέγει γὰ Φ Ἔ Φ = vy ΟΝ x 2 - 

a RD: ¥. (c ~ oO \ \ > if 2) ΄ ἊΝ > ~ ~ 

ὃ ἐστιν. WS ταῦτα, OVUTW XA τὰ EV TOT. {L7j, TOTES 0s OUOGEUWLES ὑπαλλαγῆς 

9) 
‘ 

τούτων ἕχαστον, τὸ μὲν ἐν TH ποιῷ, τὸ δὲ ἐν TH ποσῷ μετα- 
΄ ~ wv ~ 

βάλλει, χαὶ ἐν τόπῳ τὰ μὲν χοῦφα ἄνω, τὰ δὲ βαρέα κάτω. πῶς 
>) tn [νά > \ γὰρ dv εἶπεν ἕκαστον ἐπὶ δυοῖν τοῦ τε χατὰ ποιότητα χαὶ TOD χατὰ πο- 85 

; i 
10 σότητα μεταβάλλοντος, εἰ μὴ τρίτον. αὐτοῖς τὸ χατὰ τύπον σονέταττεν: 

-Ὁ at , Ὁ 2 ~ 

ἐπιστῆσαι δὲ χρή, ὅτι δυνάμενος καὶ ἐπὶ τῶν xat’ οὐσίαν μεταβαλλόντων, 
kk ~ oF «-Ὁἃ τὸ A Lee (Sie) ΄ σ 2. Ὁ - 3 

τουτέστι τῶν γινομένων, τὰ αὐτὰ λέγειν ὁ ᾿Αριστοτέλης, ἅπερ ἐπὶ τῶν Gh- 
xX 

iY 
77 yy > ~ ΄ > 

λοιουμένων, ὅτι χαὶ ἐχεῖνα ἀπὸ τοῦ δυνάμει εἰς τὸ ἐνεργείᾳ μεταβάλλει, 40 ~ 

X39\ Ν 

παρῆχεν ὅμως ἐχεῖνα, διότι οὐδὲ χινεῖσϑαι βούλεται αὐτὰ Eine ὄντα, ἅπερ 

15 λέγεται, τὴν δὲ χίνησιν ἐν τοῖς τρισὶν ἀπολείπει τοῖς χατὰ ποσότητα χαὶ 
᾿ X \ [4 774 SX ΄ 3 X\ τ ΄ ~ >) 4 

ποιότητα χαὶ χατὰ τόπον μεταβάλλουσι, διὸ ὡς ἀπὸ ὁμοίων τῶν αὐξομένων 

χαὶ ἀλλοιουμένων τὰ χατὰ τόπον χινούμενα ἐπιστώσατο. 45 

Εἰπὼν δὲ ὁμοίως ἔχειν tas ζητήσεις ἐπί te τῶν χατὰ τόπον χινου- 
/ NAS ENE. Χ X ὯΝ ~ » Ὁ» \ ΩΝ, - 

μένων, διὰ τί ἢ μὲν γῇ χάτω τὸ δὲ | πῦρ ἄνω κινεῖται, χαὶ ἐπὶ τῶν 5100 
pe, τ - \ ΄ , » 

20 χατὰ πύσοτητα χαὶ ποιότητα, ἐφεξῆς τὴν διαφορὰν τῆς χατὰ τόπον χινή- 

ξεως τος τὰς ἄλλας παραδίδωσιν, ὅτι τὰ μὲν χατὰ τόπον χινούμενα ἐν 

ee αὑτοῖς τὸ Bonet τὴν ἀρχὴν τῆς υεταβολὴς τὴν βαρύτητα χαὶ τὴν χου- ὅ 

φότητα, τὰ δὲ χατὰ ποιότητα χαὶ ποσότητα οὐχέτι, ἀλλ᾽ ὕπ᾽ ἄλλων χινεῖται 
~ Ye ¢ cee ΟΥ̓ 7 > ~ 55 ΄ \ 5Σ , 

τῶν ἔξωϑεν αὐτὰ μεταβαλλόντων, οἷον τῶν ἀλλοιούντων χαὶ αὐξανόντων. 

εἰτα χαὶ τὴν ὁποιανοῦν ἐν τοῖς διαφέρουσιν Ὁ ἘΠ: ἐπιδειχνύων. ἔστιν ὅτ τε. No σι Cc 

φησί, χαὶ ταῦτα τὰ ἀλλοιούμενα χαὶ αὐξόμενα ἐξ ξαυτῶν μεταβάλλει: 10 
\ \ Cc γ΄, SNX 5 ~ Ὁ QZ \ Ve ~ , 

χαὶ γὰρ ὑγιάζονταί τινες οὐδὲν ἰατρικῆς δεηῦξντες χαὶ αὐξονται τῆς ἐν 
τ, ἮΝ “- “5 ~ ΄ > ΄ “.-ν , 

αὐτοῖς ϑρεπτιχῆς ual αὐξητιχῆς δυνάμεως ἐνεργούσης. χαλῶς δὲ προσέ- 
~ , ~ VP , > ΄ σ 

ϑηχε τὸ μιχρᾶς γενομένης ἐν τοῖς ἔξω κινήσεως δειχνύς, ὅτι οὐχ 
¢ = / σ' ~ ΄ 5 

80 ὁμοίως τοῖς χατὰ τόπον χινουμένοις τὴν ὅλην τῆς χινήσεως αἰτίαν ἐξ ἕαυ- 15 
5. 7 

ὧν ἔχουσι ταῦτα: καὶ γὰρ τροφῆς δεῖται προσφερομένης χαὶ τὸ αὐξόμενον a 

γιαζόμενον καὶ ἀέρων edxpactass τὸ μέντοι ὑγιάζον χαὶ αὖξον 

ἘΔ cx . 7 5 \ is ͵ , 5 ἈΠ σ 5 c [4 Ρ 

προσεχ ς 7 φύσις ἐστὶν Ἢ τοηῦτοις YOWUEVT). εἰπὼν OF, OTL εἰς VYELAY ες 

2 παραδειχνύων AE ὁμοίως Ab: ὁμοίως δὲ DEe Ὁ {PSD ἕχαστον (4) 

Ab: om. DEF 4 δὲ om. Ὁ ponte 8 χαὶ om. Ὁ χοῦφ᾽ ὁ 10 μετα- 
βάλλοντος DE: μεταβάλλεσθαι Ab εἰ μὴ τρίτον] ἡμίτριτον A συνέταττον DE: 

corr. ἘΠ 12 τουτέστιν ἐπὶ be τὰ αὐτὰ om. Ac 19 ὅτι] χαὶ αὐξομένων 

ὅτι Ac εἰς τὸ ἐνεργείᾳ] καὶ ἐνερ A μεταβάλλειν A 10 μεταβάλλουσι] seq. 

ras. 1 litt. E 17 τὰ --- κινουμένων (18. 19)] bis Ὁ 20 thy om. E 

22 αὐτοῖς EF: corr. ἘΠ zat om. DE 23 ἄλλων AE?: ἀλλήλων DEF 

26 αὐξόμενα A: αὐξανόμενα DE: τὰ αὐξανόμενα F: τὰ αὐξόμενα c 21 τῆς] e 

corr. EK? 28. 29 προσέϑειχε E, sed corr. 29 γεναμένης ἘΠ: corr. E? 

ἐν τοῖς ἔξω γενομένης A 32 ἀέρα A: aeris Ὁ 33 ἐστὶ Ac 7 τούτοις 

om. A ὑγίειαν DEc 
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c ~ , , Vv , ‘ © 

ἑαυτοῦ μεταβάλλει βραχείας ἔξωϑεν δεηϑέντα συνάρσεως, προστίϑησιν, ὅτι 810» 

τὸ αὐτό ἐστι τὸ ὑγιαστὸν χαὶ τὸ νόσου δεχτιχόν, διό, ἂν μὲν zal? ὃ ὑγια- 51 
\ ~ ΡΞ i ΕΞ ἊΣ ad Ἃ μι» γα ’ > , 

στὸν χινηϑῇ, εἰς ὑγείαν φέρεται, dv δὲ xa? ὃ νοσερόν, εἰς νόσον: ἕχαστον 
PAA ΣΡ Ὁ δι πὸ τα τ τα ΡΝ ΕΝ ΤᾺ πον ὙΠ. sie \ + 5 γὰρ ἐπ᾿ ἐχεῖνο xtvettar, πρὸς ὃ τὴν δύναμιν ἔχει. συναγαγὼν οὖν, ὅτι τὰ 

‘ 

5 χατὰ τόπον χινούμενα (ταῦτα γάρ ἐστι τὸ βαρὺ χαὶ χοῦφον) μᾶλλον τῶν 2% } 

ἄλλως χινουμένων ἐν ἑαυτοῖς ἔχει τὴν τῆς χινήσεως ἀρχήν, τὴν αἰτίαν 

ἐπήγαγε τούτου τὸ τὰ χατὰ τόπον χινούμενα τελειότερα εἶναι, τὰ δὲ τελειό- 

τερα χαὶ ἤδη ὄντα χατ᾽ ἐνέργειαν μᾶλλον ἔχειν ἐν ἑαυτοῖς τὴν τῆς χινήσεως 

ἀρχήν. διὰ τοῦτο yap χαὶ τὰ ζῷα χαὶ ὅλως τὰ ἔμψυχα τελειότερα τῶν 30 

10 ἄλλων ὄντα τούτῳ μάλιστα πλεονεχτεῖ τῷ ἐξ ἑαυτῶν χινεῖσϑαι: τὸ γὰρ 
ἀτελὲς χαὶ μηδέπω ὃν ὑπὸ τούτου χινεῖται, Oy’ ob χαὶ γίνεται. τοῦ δὲ 
τελειότερα τὰ χατὰ τόπον χινούμενα εἶναι αἴτιον ἐπήγαγε τὸ τὴν τούτων 

ὕλην ἐγγύτατα τῆς οὐσίας εἶναι ἀσαφῶς τὸ αἴτιον αἰνιξάμενος: ὕλην μὲν 

γὰρ λέγει τὴν ταν θοῦ αὐτῶν χαὶ τὸ δυνάμει, οὐσίαν δὲ τὸ τέλειον Bs 

15 αὐτῶν εἶδος" πᾶν γὰρ τὸ δυνάμει ὕλη ἐστὶ πρὸς τοῦτο, ὃ δύναται, χαὶ 7 

ἑχάστου οὐσία χατὰ τὸ τέλειον αὐτοῦ εἶδος ἀφώρισται. ἐπεὶ οὖν τὰ χατὰ 
τόπον χινούμενα οὐ χατά τι τῶν ἐν ἑαυτοῖς μεταβάλλει, ἀλλὰ χατὰ τὸν 40 

τόπον pei, χἂν ἔχῃ τι ἀτελὲς Ett, διὸ χαὶ χινεῖται, τὰ οὖν χατ᾽ οὐσίαν 
ἤδη τέλεια ἐγγύς ἐστι τῆς χατὰ τόπον τελειότητος" ἣ γὰρ κατὰ τὴν τοπι- 

20 χὴν χίνησιν ἐπιτηδειότης BP ὡς πρὸς οὐσίαν ἀλλ᾽ ὡς πρὸς ἐνέργειαν Teta, 
διὸ χαὶ τὰ ϑεῖα σώματα τὴν χίνησιν ταύτην οὐχ ἀπηξίωσε χινηϑῆναι ὡς 45 

πολὺ τὸ ἐνεργητιχὸν ἔχουσαν. τὸ μὲν γὰρ ἀλλοιοῦσϑαι χαὶ τὸ αὔξεσϑαι 
\ Ι , \ ’ὔ a ~ 5 γὼ sn 

χαὶ ἔτι πρὸ | τούτων τὸ γίνεσϑαι πάϑη μᾶλλόν ἐστιν, ἣ ὃὲ χατὰ τόπον 8114 

χίνησις ἐνέργειά ἐστι μᾶλλον, διὸ τὰ χατὰ τόπον χινούμενα, xa? ὃ μὲν χι- 
Ἁ ~ , Ὗ , > 

25 νεῖται ὅλως, οὐδέπω μὲν τὴν χατὰ τοῦτο τελειότητα ἀπείληφεν, εἴ is 
‘ \ a \ ς ~ ~ ~ 

ν ἐντελέχειαν ual τὸ εἶδος τὸ ἑαυτῶν τὸ χατὰ τοῦτο χινεῖται, ἀφιχ 
: Ἔ 

iO) τ R o 

Be εἰς τὸν οἰχεῖον τύπον διὰ τῆς χατὰ τόπον χινήσεως THY οἰχείαν ἀπολ αυ.- 
΄ ~ , > 

βάνει κατὰ τοῦτο τελειότητα ἐνεργείᾳ γίνομενα τοῦτο, ὃ τέως ἦν δυνάμει 
Seat ey \ ΄ > , δ΄ >] e ~ ‘ 

μόνην. εἰχότως οὖν THY τούτων ἐπιτὴη πο ἐγγύτατα τῆς χατ᾽ αὐτὴν 
v ΄ 
΄ 

t 
=) 

> ΄ > ~ 

30 τελειότητος εἶπεν, εἴ γε τέλεια ὄντα χατ᾽ οὐσίαν ἐνεργεῖν δεῖται μόνον, 10 

Ι ἑαυτῶν ¢ δεηϑέντα)] corr. ex τὰ E? συναρμόσεως A 2 ἐστι] seq. ras. 

1 litt. Καὶ τὸ (sec.)| τό te Ac νόσου] corr. ex νόσο EB? δεχτηχόν ἘΠ: corr. ΕἸ" 

ἂν] post ras. 1 litt. E 3 χινηϑεῖ E: corr. E? ὑγίειαν ¢ 5 χοῦφον AE: 

τὸ χοῦφον Ce et e corr. Ὁ 6 ἄλλων CD 7 τὸ τὰ ACE?F: τὰ D: τὸ E 

9 ἀρχήν] ἀρχὴν thy αἰτίαν ἐπήγαγε τούτου DE: corr. E? 10 tw] corr. ex τὸ E? 

11 ὃν] corr. ex ὧν E 12 τελειότερον E αἴτιον om. Ac 13. ἐγγύτα- 

tov A 14 δυνάμει] δυνάμενον ὁ 15 δυνάμει] δυνάμενον C ἐστὶν CE: 

ν eras. E 10 εἴδος om. A 17 αὐτοῖς A 18 ἔχει E: corr. E? 
οὖν] μὲν οὖν C: δὲ c; fort. γοῦν 19 ἤδη om. A ἡ] corr. ex et KE? 

20 ἀλλ᾽ ὡς] ἀλλὰ DE ἵεται F: ἴεται ACDE?: efetat E: vadit Ὁ: εἴρηται ec 

29 πρὸ] corr. ex πρὸς E? 8 25 ὅλως om. CD τοῦτο CEb: to A: 

τόπον Ὁ ἀπείληφε A: ἀπείληφον E 20 χινεῖται] -t- in ras. E 28 χατὰ] 

nat xata A γινόμενα AC: γενόμενα DEc 29 αὐτὴν] αὐτῶν AC: corr. ΟἹ 

30 δεῖται] δύναται A 
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χαὶ εἴ ye διὰ τῆς ἐξ ἑαυτῶν χινήσεως αὐτῆς τυγχάνει οὐδενὸς ἄλλου 8118 

ΩΣ 
Oxy δὲ ἐγγὺς τῆς τελειότητός ἐστι χαὶ τελειότερα τῶν ἄλλως χινου- 

΄ ~ μένων τὰ χατὰ τόπον χινούμενα, σημεῖα maparyet δύο, ἕν μὲν τὸ ἀπολε- 

5 λυμένων εἶναι thy τοιαύτην χίνησιν, τουτέστιν ὁλοχλήρων χατ᾽ οὐσίαν 15 

ὄντων χαὶ οὐ χατά τι τῶν ἐν ἑαυτοῖς μεταβαλλόντων" τὰ γὰρ γινόμενα χαὶ 
> \ 5 Spr A 5 / Vv 5 f as \ Cc p} c A 

αὐξόμενα χαὶ ahhowvueva οὔπω ἀπολελυμένα ἐστὶν εἰς τὴν xO ξαυτὰ 

ὑπόστασιν: OED EEO ὃὲ ἐχ τοῦ τὰ χατὰ τύπον χινούμενα ὕστερα χατὰ τὴν 

γένεσιν εἶναι, τὰ δὲ χατὰ τὴν γένεσιν ὕστερα τελειότερα εἶναι. χαὶ γὰρ 20 
’ τ -Ὁ ~ ~ 

10 ἐπὶ ζῴων τὰ ἀτελῆ τῶν τελείων ἐν τῇ γενέσει ΠΕ τι" σπέρμα χαὶ 
? [4 

χαταυνήνιον, εἰ τύχοι, χαὶ euBend nat ὀλίγον διάπλασις χαὶ ἀπότεξις τῆς 
‘A γ ~ 7 ~ 

usta χρόνον τοῦ τεχϑέντος τελειώσεως, ὥστε ὅμοιον ἑαυτῷ γεννῆσαι" χαὶ 
o- ἐπὶ φυτῶν ὁμοίως ἐξ ἀτελοῦς Exactov εἰς τὸ τέλειον πρόεισι. τὸ δὲ τε- BW 

λειότερον Ὁ τει τῇ οὐσίᾳ ὡς ἕνεχεν τούτου χαὶ τῶν ἄλλων προειλημ- 

15 μένων. ἀλλὰ μὴν χαὶ ἢ κατὰ τόπον χίνησις ὑστέρα τῶν ἄλλων χαὶ ἐν 

ζῴοις χαὶ ἐν ἀψύχοις παραγίνεται: ἤδη γὰρ τελειωϑέντα τὰ ζῷα χινεῖται 
χατὰ τόπον, “ual τὰ φυσιχὰ σώματα τελειωϑέντα τὴν χατὰ φύσιν ἑαυτῶν 80 

χίνησιν τὴν χατὰ τόπον ἀπολαμβάνει, πῦρ μὲν γενόμενον τὴν πρὸς τὸ ἔσχα- 

TOV, Ἰὴ ὃὲ τὴν πρὸς τὸ ψέσον. τ: δὲ ἢ ἀλλοίωσις χαὶ ἐπ᾿ αὐτῇ 

90 ἥ αὔξησις, χαὶ οὕτως ἢ χατὰ τόπον χίνησις ἐπιγίνεται χαὶ μάλιστα ἐπὶ 

τῶν τελειοτέρων, οἷα τὰ ζῷα ἐστι. te ee γὰρ ἤδη χαὶ ἀπολελυμένα 35 

ταῦτα τὴν προσήχουσαν τοῖς ζῴοις τοπιχὴν χινεῖται χίνησιν. ὥστε πρώτη 
Ν 5, , c ἐδ ~ wv , ‘ ~ ΄ 

ἂν εἴη χατὰ τὴν οὐσίαν ἢ τοπιχὴ χίνησις τῶν ἄλλων ὑστέρα χαὶ τῷ χρόνῳ 
\ ~ ΄» 

UAL τῇ τάξει παραγινομξενὴ- 

SY C2 Ὁ) R a 
7 > "ἊΝ oO ~ ΄ 

25 p.3llal “Ὅταν μὲν οὖν γίνηται 06 ἀὴρ ἕως τοῦ φέρεται 

10) cv S Cy My ay . 

\ χ al Oo 5 ἧς / , c ~ >: ~ 

Eixdy, ὅτι τὰ εἰς τὸν αὑτῶν τόπον χινούμενα εἰς TO αὑτῶν εἰδος 45 
~ A ἰς -Ὁ 5 , 5 

χινεῖται nal τὴν αὑτῶν τελειότητα, ἐπειδὴ χαὶ ἢ γῆ ἤδη οὖσα ἐπὶ τὸ χάτω 

-- χινεῖται χαὶ πῦρ ἤδη | ὃν ἐπὶ τὸ ἄνω, διάχρισιν Uap De ἡμῖν τῶν τε ἐν 3110 

90 τῷ γίνεσϑαι καὶ ἀπὸ τοῦ δυνάμει εἰς τὸ ἐνεργείᾳ ὑπο λειν τὴν ἑαυτῶν χί- 

γησιν χινουμένων χαὶ τῶν ἤδη ὄντων xat λέγει, ὅτι, ὅταν γίνηται ἐξ 
gn >) Oo” ~ lf » = 

ὕδατος ἀὴρ χαὶ ὅλως ἐκ βαρέος τινὸς χοῦφον, ἔρχεται εἰς τὸ ἄνω, ὅ 

β α 
1 ἑαυτῶν] αὐτῶν A ὩΣ οὐδενὸς E, sed α β eras. 3 ἄλλων DE ὃ ὁλό- 

χληρον A 7 αὐξόμενα A: αὐξανόμενα CDEKe αὑτὰ Ὁ 8 τὰ D: supraser. 

ΟἹ: om. AKc 11 εἰ] ἔχει ef A 12 γενῆσαι A 13 πρόεισιν ς 14 πρό- 

τερον Ὁ: πρῶτον ACDE 15 χαὶ (pr.)] seq. ras. 3 litt. E 18 πῦρ] -ῦ- e corr. Ὁ 

γενόμενα ¢ 19 ynv DE 21 ἐστι] seq. ras. 1 litt. E: ἐστιν ὁ 20 γίνηται 

AF: γίγνηται DEc ἐξ -- τοῦ] ἕως ὅταν ἐπίσχον ph ἡ ῥ 27 αὐτῶν (pr.) A: corr. 

ex αὐτῶν Καὶ: αὐτῶν CDEF αὑτῶν (alt.)| corr. ex αὐτῶν K: αὐτῶν ACDEF 

28 xat (pr.)] κατὰ Fe αὑτῶν] corr. ex αὐτῶν Κα: αὐτῶν ACDEF 99. τὸ 

πῦρ F 90 γενέσθαι A αὐτῶν A 91 γένηται ὁ 
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- \ pea! - \ > , ~ 

ἅμα δὲ τῷ ἀπολαβεῖν τὸ εἶδος καὶ γενέσϑαι χοῦφον τελέως οὐχέτι γίνεται 3110 
~ > > v > ~ ΄ »᾿ va ΄ 

χοῦφον, ἀλλ᾽ ἔστιν. εἰ οὖν χοῦφον τὸ ἐπιπολάζον, ἄνω ἤδη ἐστί: φανερὸν 
‘ ‘ 

rf σ ἊΝ Fy Ἃ ~ \ 5 μὴ Δ bat -» 5" \ Ἀ v 

οὖν, ὅτι δυνάμει Gv χοῦφον χαὶ εἰς ἐντελέχειαν ἰὸν χινεῖται ἐπὶ τὸ ἄνω, 
, Vv ~ , 

ἐνεργείᾳ δὲ γενόμενον ἔστιν ἐχεῖ. εἰπὼν δὲ περὶ τῶν χατὰ τοῖον, ὅτι εἷς 10 
\ ot ἐντελέχειαν ἰόντα ἔρχεται axe [bat - 

Ξ a ° σὶ κ᾿ x o- τ = δ Ὁ a ° 

ἄλλων χινήσεων συντόμως, ὅτι “ATH τὸ ποσὸν εἰς igs ie 
\ ~ σ 

ig 
5 ~ 

εἰς τὸ τοσοῦτον xal χατὰ τὸ ποιὸν εἰς τὸ τοιοῦτον, 

2s tov ἄνω, χαὶ ὅσου ἦν, 

? Ἂν ΠῚ \ 

εἰπὼν OF περὶ τῶν γινομένων 
~ v 

10 δὴ ὄντος 

5 

~ ὦ 

ov Aa χοι, διπήχεος, xat οἴου, εἰ τύχοι, λευχοῦ. 
Ξ 
τάγει χαὶ περὶ τῶν ἤδη ὄντων ἐνεργεί 

\ ~ VN ~ σ \ \ > b) ὃς χαὶ τῆς ἤδη οὔσης γῆς» ὅτι χαὶ ἐπὶ τούτων τὸ αὐτὸ 
αἴτιόν ἐστι τὸ 

~ > ~ ~ ᾿᾿ ΄ “ 

ὃ εἰς τὸν αὑτῶν χινεῖσϑαι τόπον Eyes ἐμποδίζοντος, ὅπερ 
i“ ; ΜΕ 

L τῶν ἔτι γινομένων. χαὶ γὰρ τὰ ἐνεργείᾳ ὄντα καὶ βίᾳ ἐν ἀλλο- 20 
, > , ΄ τρίῳ τόπῳ χατεχόμενα 7 χαὶ ἀϑρόως ἐν ἀλλοτρίῳ τόπῳ γινόμενα, ὡς τὸ 

ἐνταῦϑα ἐξαπτόμενον πῦρ ἣ ὃ ἐν νέφεσι συνιστάμενος λίϑος, χαὶ ταῦτα 
αὶ 5 ’ >] ~ ΄ 

15 μηδενὸς ἐμποδίζοντος φέρεται ἐπὶ τὸν χατὰ φύσιν αὐτοῖς προσήχοντα 
Zz 

0 
la > ca ΄ \ Ya ᾿ , Vv ’ ~ 

τόπον, ἐν ᾧ γενόμενα τὴν τελειὸ το τοῦ εἴδους ἀπολαμβάνει. εἴτε γὰρ % 
΄ , Nk Pee ewe > ΩΣ > ἐπα 4 in ~ l4 cl 

OlZ τοῦτο ἔστιν EV ἀλλοτρίῳ TOT, ὅτι EXEt SYEVETO, eat Ot TWS Ett eis 
‘ t 

, IF > 

ἐναντίας φύσεως, ἐξ ἧς μετέβαλεν, ἣν ἀποτίϑεται ἔν: τὸν οἰχεῖην φερό- 

ξΞνὴν τόπον, εἴτε ὡς βία MOTEL Ob νον. χαὶ οὕτω παρὰ φύσιν πως διάχει- 80 

20 7 ται" τὸ yap ἐπιπολάζειν πεφυχός, ἐὰν weet τοῖς ἄλλοις βιάζηται, ἡ 
τὸ ὑφίστασϑαι πεφυχός, ἐὰν ἀπηρτῆσϑαι χαὶ ἐπιπολάζειν ἀναγχάζηται, παρὰ 
φύσιν διάχειται τότε, ὥστε χαὶ τὰ ἐνερ τς ἤδη εἶναι δοχοῦντα, ὅταν ἐν 
> ΄ ΄ cy > ~ , > αἱ 
ἀλλοτρίοις τόποις Ἢ, ἀτελῆ πώς ἐστι 

τες ees ἘΠ τ- τέλειον ποτ τὰ χα 
δι Vv > 

yew τι δυνάμει βούλεται; δηλοῖ ἐπαγαγών" 

oe! τι δυνάμει χαὶ χινεῖται πρὸς 35 

ὶ ὅτι χαὶ τὰ ἐνεργείᾳ ἤδη εἶναι 
τῷ 

σι oO Φ x 5 (SH — ad 2 ow πε: a Θ ΞΩ ὧι = [0] — 2 Φ [ΟἹ o 
\ \ \ ΄ [2 Χ ~ > Q~ fs 

χαὶ γὰρ i τροφὴ χαὶ TO ὑγιαστὸν, ὅταν τὸ χωλῦον apUT, φέρεται 
3 ἐπὶ τὸ ἑαυτῶν ἐνεργε o7 Cc = Ὡς so Ω - a 

fi » \ \ ia la σ +] a ἕως ὄντα" χαὶ γὰρ ἢ τροφή. ὅταν ἐνερ- 40 

γεία Lies τοῦτο, ὃ Fy πῦον οἷον σάρξ, τότε προστίϑεται χαὶ τρέφει 

χαὶ αὔξει ἐχεῖνο. οὗ λέγεται εἶναι τροφή. πολλὴν δὲ ἔχει τὸ a δια- 
« 

30 φορὰν ἔν te τῷ ἤδη γεγονότι χαὶ ἐν τῷ μήπω τὸ εἶδος ἀπειληφότι" τοῦτο 
΄ , ~, ¢ ~ “- μὲν γάρ ἐστιν ὡς τὸ ἐν τῷ παιδὶ γραμματιχόν, ἐχεῖνο δὲ ὡς ὰ ἐν τῷ 45 

τῷ] corr. ex τὸ E? 2 χοῦφον (pr.) om. A ἐστί] comp. A: ἐστίν Ec 3 οὖν] 

del. E?: om. ec ἰὸν ΑἸ: ὃν DEF 4 ἔστιν om. A 5 ἰόντα Ab: ἰὸν DEK?: 

ov F τοπιχὸν — éxet om. EK 6 χατὰ A: zal χατὰ DEF: xal τὰ χατὰ E?K?e: 

quae secundum b τὸ A: del. K?: om. DE ἔρχεται] ἔρχεται ἐχεῖ c 7 post 

χαὶ add. ta E? ἡ Ab: ἦν ἡ DEe 8 τύχει (pr.) E, sed corr. οἵου οἷον DE: 

οἵου οἷον E?: om. b et] del. E? τύχοι (alt.) c: τύχῃ A: om. DEb 11 τὸν] 

corr. ex τῶν αἴ, αὑτῶν Κ΄: αὐτῶν ADE: αὐτὸν F: ἑαυτῶν ¢ 15 ἀϑρόως] ἀϑρόως 

4 A: ἀϑρόα Fe 16 γενόμενα A: γινόμενα DEe 18 supra μετέβαλεν eras. A E: 

προς αλλεν ὁ ἣν] ἢ Εὶ 19 οὕτως ς πέρα φύσεως Ας 21 τὸ om. A 

ἡρτεῖσϑαι E: ἐπηρτῆσϑαι ἘΠ 21. 22 πέρα φύσεως Ας 22 διάχειται)] βιάζηται 

τ χαὶ βίᾳ χεῖται E? ἤδη om. E 23 ἐστιν ς 24 ἐπειγόμενον D: ἐπειγό- 

μενοι E: corr. E? 26 ὅταν] bis A 28 τρέφῃ ΕΠ: corr. ἘΞ 29 αὔξῃ Ε: 

corr. E? εἶναι om. DE 6° DE 29. 30 διαφϑορὰν E, sed corr. 91 ἐν τῷ 

παιδὶ] παιδίον DE τὸ ἐν] supraser. D τῷ] 6 corr. D 

Comment. Arist. VII Simpl. de Caelo. 45 
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Ass. Wr Ser mia ition Ses Sa eres ἡ ὑπαύτην. "3110 τὴν μὲν Sev ἔχοντι τὴν γραμματικήν, μὴ ἐνεργοῦντι G& χατὰ ταύτην 
~ ~ , κι 5 

τοιοῦτον δὲ χαὶ τοῦ χατὰ τόπον χινουμένου τὸ δυνάμει. χαὶ ἔοιχεν ὃ 8134 

᾿Αριστοτέλης διὰ τούτων ἔνστασιν λύειν τινὰ τὴν λέγουσαν" εἰ τὸ φερόμενον 
- ig rN \ >) ~ [ΛΑ \ lf 2 \ 5 ~ <2 / ΔΑ \ 

ETL TOV OLKELOY τόπον χατὰ φύσιν ETL TO OLAELOV ELOOS φέρεται. OlA τι TO 

b) Ἁ va \ 5 ~ m7 5 XA \ pad td if - , 

5 ἀπειληφὸς ἤδη τὸ οἰχεῖον etdoc ἐπὶ τὸν οἰχεῖον φέρεται τόπον; χαὶ λέγει, ὅ 
oF id ~ >} ~ ow 5 5 A) , = ph = ἜΝ EON eels , ἊΣ 

ὅτι τότε τὸ οἰχεῖον εἶδος ἀπολαμβάνει τελέως TO χατὰ τόπον χινούμενον, 
σ - 

ὅταν ἐν τῷ οἰχείῳ γένηται τόπῳ. 

Ρ.31119 Κινεῖ δὲ τό τε ἐξ τῷ, Buy oue ἕως τοῦ χαὶ TO φέρε- 10 
~ 6 

oat εἰς tov αὑτοῦ τόπον τί ἔστιν. εἴρηται. 

ΝΣ , oO χω - Ὑ7' iP, ‘ A uy Le 

10 Εἰπών. ὅτι μᾶλλον τῶν ἄλλως χινουμένων τὰ χατὰ τόπον χινούμενα 

ἐν ἑαυτοῖς ἔχει τὴν τῆς χινήσεως ἀρχήν, ἐφιστάνει τὸν ἀχροατήν, ὅτι ὡς 
πρὸς σύγχρισιν τῶν ἄλλων εἴρηται τοῦτο τῶν τε χατὰ ποιότητα χαὶ τῶν 1ὅ 

KATH ποσότητα χινουμένων, ὧν χαὶ τελειότερά ἐστι τὰ “ATA τόπον χινού- 

usve, ἐπεί, ὅτι οὐδὲ αὐτὰ χυρίως ἐν ἑαυτοῖς ἔχει τὴν τῆς χινήσεως ἀρχήν, 

18 ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ τούτων ἀληϑὲς τὸ ἐν τῷ Η τῆς Φυσιχῆς ἀχροάσεως εἰρη- 

μένον, ὅτι οὐδὲν τῶν φυσιχῶς χινουμένων αὐτὸ ἑαυτὸ χινεῖ, ἀλλὰ πᾶν τὸ 20 

χινούμενον οὕτως by ἕτέρου χινεῖται. πρώτους ὃὲ λόγους ἐχάλεσεν., 

ἐχείνους ὡς περὶ τῶν φυσιχῶν ἀρχῶν πραγματευομένους. dee! οὖν, ὅτι 

χαὶ τὰ χατὰ τόπον χινούμενα ὑφ᾽ ae χινεῖται, πάντα μὲν ὑπὸ TOD ἐξ 

20 ἀρχῆς ποιήσαντος" τὸ γὰρ εἰς πῦρ μεταβάλλον αὐτὸ αἴτιόν ἐστιν αὑτῷ 25 

xa αὑτὸ τῆς ἐπὶ τὸ ἄνω χινήσεως: ἀλλὰ nat εἴ τι χωλύει φέρεσϑαι ἡ 

τὸ πῦρ ἄνω ἢ τὴν γῆν χάτω. τὸ ὑποσπάσαν τὸ χωλῦον αἴτιόν ἐστιν 

αὐτῷ τῆς χινήσεως, ἀλλὰ χατὰ συμβεβηχὸς αἴτιον: χαὶ τὸ ὅϑεν, φησίν, 
ἀπεπήδησεν χαὶ αὐτὸ χινεῖ πως, ὡς ὃ τοῖχος τὸν ἀποπαλλόμενον λίϑον 30 

25 ἢ τὴν σφαῖραν. ἐπιστῆσαι δὲ γρή, εἰ φυσικὴ χαὶ ἁπλῇ ἐστιν ἣ τοιαύτη 

χίνησις" οὔτε γὰρ ἄνω οὔτε χάτω, GAN ἐπὶ τὰ πλάγια γίνεται. 

"Ext δὴ τούτοις αυμπεραίνεται τὸ προσεχῶς προτεϑὲν χαὶ ἀποτεϑέν, 
΄- ὅπερ εἶπεν ἀπορεῖν τινας, διὰ τί τὰ μὲν ἄνω φέρεται τῶν σωμάτων, τὰ 85 

ΔΑ oy , \ Δ ες \ ΄ Y> , σ΄ \ 2 NX \ 

δὲ del χάτω χατὰ φύσιν, τὰ OF ἄνω χαὶ χάτω" ἔδειξε γάρ, ὅτι τὸ ἐπὶ τὸν 
~ ¢ ~ >> ~ ΄ 

80 αὑτοῦ τόπον χινούμενον εἰς τὸ αὑτοῦ εἶδος χαὶ τὴν ξαυτοῦ τελειότητα 

1 χατ᾽ αὐτήν Fe 2 χαὶ (alt.) om. E post ἔοιχεν Bue δὲ E? 5 ἤδει E: corr. KE? 

ἐπὶ -- εἶδος (6) om. DE 6 τότε A: om. Fb 7 γίνηται ὁ τόπῳ γένηται 

Fb 8 χινεῖ Ab: χαὶ χινεῖ DEe: χινεῖται F ce τοῦ --- φέρεσϑαι (9) om. Ὁ 

9 αὐτοῦ ADEF 10 ἄλλων Fe 11 αὑτοῖς A ὡς om. DE 13 ποσώτητα 

A, sed corr.: ποσότητα τῶν E 15 τὸ] corr. ex tw E? H F: ita DE: ὀγδόῳ 

ACb Φυσιχῆς) VII 1. 241024 16 φυσικῶν E: corr. E? χινουμένων] 

corr. ex χειμένων A: ex χινημάτων E* 17 οὕτως ACb: om. DEe 20 αὑτῷ ec: 

αὐτῷ AD et mut. in αὐτὸ E: om. C 23 αὐτῷ] corr. ex αὐτὸ KE? χατὰ] χαὶ χατὰ c 

24 ἐπεπήδησεν A: ἀπεπήδησε DE? ὡς] suprascr. E? 6 om. D τὸν] τὸ A 

27 ἐπὶ δὴ A: ἐπὶ δὲ Fe: ἐπειδὴ DEb ἀποτεϑέν A: ἀποδειχϑέν DEbe 29 χάτω 

ἀεὶ Ac ἄνω Ab: zat ἄνω DEe 30 αὑτοῦ (pr.)] αὐτοῦ ADE αὑτοῦ (alt.)] ab-- 

τοῦ ADE: ἑαυτοῦ c ἑαυτοῦ) αὑτοῦ e corr. K: αὐτοῦ F 
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~ τ " 2 ον w \ , we \ ~ v ταν ~ 10. 
χινεῖται; καὶ ὅτι ταὐτόν ἐστι ζητεῖν, διὰ τί φέρεται τὸ πῦρ ἄνω ἢ δὲ γῇ 312 
χάτω, χαὶ διὰ τί τὸ ὑγιαστόν, ἂν χινῆται χαὶ μεταβάλλῃ xa? ὃ ὑγιαστόν; 40 
εἰς ὑγείαν ἔρχεται, an οὐχ ΩΣ λευχότητα. 

a yp \ o 

p. 311215 Τὰς δὲ διαφορὰς καὶ τὰ συμβαίνοντα περὶ αὐτὰ ἕως 
5 τοῦ χαὶ διὰ τὸ χενὸν TO χοῦφον. 45 te 

Ἁ ΕΥ, 5 \ ~ ~ A | ’, Ὰ \ Vv / © 

Κοινὴν αἰτίαν ἀποδοὺς τοῖς ζητοῦσι, διὰ τί τὰ μὲν ἄνω | φέρεται 312d 
~ \ , at » , Ἁ 

τῶν σωμάτων, τὰ δὲ χάτω, τὰ OE χαὶ ἄνω χαὶ χάτω, ἐπὶ τὰς διαφορὰς 
τρέπεται νῦν, χαϑ' ἃς τὰ μὲν βαρέα ἐστί, τὰ δὲ χοῦφα, τὰ δὲ ἐπαμφοτε- 3 omer \ 

ρίζει, χαὶ τὰ συμβαίνοντα, ὅτι οὐ τὰ αὐτὰ δοχεῖ πανταχοῦ βαρέα ἣ 

10 χοῦφα εἶναι. λαμβάνει δὲ πρῶτον ἀπὸ τῆς xowys ὑπολήψεως, ὅτι ἔστι 5 

τι ἁπλῶς βαρὺ χαὶ ἁπλῶς χοῦφον, χαὶ τίνα ταῦτά ἐστιν, ὕστερον δὲ χαὶ 
δὶ . 

Ὁ »» 5 , Wwe x χἱ \ \ ce ~ ry \ 

OGATOOELCEL ALTA. KEYEt t οὐν" βαρὺ {Lov ἁπλῶς πᾶσι δοχεὶ τὸ πᾶσιν 

ὑφιστάμενον, χοῦφον δὲ ἁπλῶς τὸ πᾶσι τοῖς ἐπ᾽ εὐϑείας χινουμένοις 
ἐπιπολάζον. εἶτα ἐξηγεῖται τὸ ἁπλῶς ὅπως ε 1g ἁπλῶς γὰρ 10 

15 λέγω, φησίν, εἴς τε τὸ γένος βλέπων, καὶ ὅσοις μὴ ἀμφότερα ὑπάρ- cy > PY > ¢ τ ye ς eT 5 σοις ΄ φη τερ τι ρ 

a7 \ c 

χει, χατὰ τὰ ono ταῦτα τὸ ἁπλῶς χαραχτηρίζων. οἷς μὲν yop ἀμφότερα 
ὑπάρχει χαὶ χουφότ ἧς χαὶ Bapurys, ὥσπερ τοῖς μέσοις δύο στοιχείοις ἀέρι 

\ ean) a 7 ἊΣ ~ 

χαὶ ὕδατι, διότι ἑχάτερον αὐτῶν ὑφίσταται μὲν τῷ ὑπερχειμένῳ ἐπιπο- 15 Ὡς 

, 

hater GE τῷ ὑποχειμένῳ, ταῦτα οὐκ ἂν εἴη ἁπλῶς χοῦφα 7; βαρέα, ἀλλὰ 

ἂν 20 πρὸς μὲν τὰ ὑφιστάμενα αὐτοῖς χοῦφα πρὸς δὲ τὰ ἐπιπολάζοντα αὐτοῖς 
͵ 

l4 ~ ~ ~ ~ 344 \ 

βαρέα: μόνον δὲ aha. ἁπλῶς χοῦφον TO μόνως χοῦφον ἀλλὰ χαὶ 
, \ , e ~ ‘ \ ΄ la 5 . . , 

βαρύ, καὶ μόνον ἁπλῶς βαρὺ τὸ μόνως βαρύ. εἰς δὲ τὸ γένος βλέπων 20 
το Ψ ~ > Ἁ 4 Σ X > a ~ > \ Xx > εἶπεν ἀντὶ τοῦ εἰς τὴν φύσιν αὐτὴν χαϑ' ὃ τοιοῦτον, ἀλλὰ μὴ εἰς τὴν 
πρὸς ἄλλο τι σύγχρισιν. τὸ δὲ τῇ φύσει τοιοῦτον δύο ταῦτα χαραχτηρίζειν 

25 φησὶ τό τε μὴ διὰ σμιχρότητα ἣ μέγεϑος τοιοῦτον, ἀλλ οὗ χαὶ τὸ 

τυχὸν μόριον a αὐτὴν δύναμιν ἔχει τῷ ὅλῳ, οἷον τοῦ πυρὸς τὸ τυχὸν 9ὅ 

μέγεϑος ἄνω φέρεται, ἂν ux τι τύχῃ κωλῦον ἕτερον, ὥστε, xdv μὴ 

2 xwettat E: corr. E? μεταβάλλει E: corr. E? ὃ ὑγίειαν c 4 δὲ 

om. A “zat — τοῦ (5)] ἕως Ὁ ὃ διὰ] τοὺς διὰ Ὁ χενὸν] κενὸν 

nat A 6 ζητοῦσιν ec διὰ τί] supraser. E? 7 τὰ δὲ χαὶ ἄνω χαὶ xdtw 

ACb: om. DE χαὶ ἄνω AC: om. ἢ 8 ἐστίν ὁ 10 ὑπολείψεως E: corr, E? 

12 δοχεῖν DE 13 χοῦφον] καὶ κοῦφον E πᾶσιν ὁ εὐϑείᾳ c 

14 ὅπως --- ἁπλῶς] mg. E? 15 ἀμφότερ᾽ c 15. 16 ὑπάρχῃ Ὁ 16 τὰ A: 

m. CDE χαραχτηρίζον DE 18 αὐτῶν] ad- e corr. Ὁ ὑπερχειμένῳ} mut. 

in ὑποχειμένῳ, E? 18. 19 ἐπιπολάζει δὲ τῷ ὑποχειμένῳ] ταῦτα τῷ ὑπερχειμένῳ δὲ 

ἐπιπολάζει A 19 ὑποχειμένῳ]) mut. in ὑπερχειμένῳ δὲ E? 20 μὲν] om. E 
χοῦφα] mut. in βαρέα E? δὲ om. A 21 βαρέα] mut. in χοῦφα ἘΠ μόνον 

a 

δὲ om. A zo0goy (pr.) om. A 23 αὐτὴν] αὐτοῦ DE za} ὃ] χαϑο seq. 

ras. 1 litt. E 24 τοιοῦτον om. A 25 τό] e corr. E? τὸ] τὸ τοιοῦτον E: 

corr. E? 26 πυρὸς] corr. ex πρὸς E* 27 péyetos] μόριον K*e τύχει 
ἘΣ, sed corr. 

45* 
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~ ~ 4 . 

ἐπιπολάζῃ ποτὲ τῷ ἐυμποδίζεσϑαι, τὸ οὕτω πεφυχὸς ἁπλῶς κοῦφόν ἐστιν" 312 

δρμοίως δὲ χαὶ τὸ ἁπλῶς βαρύ. δεύτερον GE τοῦ οὕτω πεφυχέναι ieee 

τὸ thy αὐτὴν χίνησιν ϑᾶττον φέρεσϑαι τὸ πλέον: ὁμοφυῶν γὰρ ὄντων. 30 
ς \ ᾿ς s\ \ Y: ΄σ \ is ΄ ple X\ \ ARN 

. ὡς TO πλέον προς TO ἔλαττον, τῷ χαᾶι ἢ χινησις cfs προς THY χινησιν. 

σι Mz, Ὁ = x { 
ἼΣΩΣ aN ἊΣ ΄σ Ane \ 4 ᾿ Rea ; ε (Emm Biol ar ye Ὁ ΞᾺ Ἂν 

OF TO A, OGOtS ele fo a ὑπάρχει GQLODLLELY αὐτὰ τῶν 

9 ἔρος, ὧν ἑχατέρῳ ἀμφότερα 

) NU ιν - , ~ > τ 

TOO LOY Et χαὶ τὸ eu XL τὸ χοῦφον. TO OF τῷ γένει τοιαυτα ειναι πρὸς 35 ἐς ' 

τὰ πλήϑει ἢ μεγέϑει διοριζόμενα. εἰπὼν δὲ περὶ tod ἁπλῶς βαρέος 
Ν 

¢ ὴ 

7 > ΄ \ 

χαὶ τοῦ ἁπλῶς χούφου, ὧν Exatéom τὸ ἕτερον μόνον ὑπῆρχεν, ἐπάγει περὶ 
\ ~ , 9 ~ 

10 τῶν μέσων, ὅτι ταῦτα. οὕτως ἐστὶ βαρέα. χαὶ χοῦφα ὡς ἑχατέρῳ αὐτῶν 
ς = ΄ > 

ἀμφοῖν CUTE Be a χαὶ διὰ τοῦτο ἀμφοτεριζόντων. χαὶ ταῦτα δέ, εἰ χαὶ 40 
\ \ > w ε ~ > \ XY SR 

ur χαϑόλου τὸ ἁπλῶς ἔχει, ὥστε τὸ μὲν αὐτῶν ἁπλῶς εἶναι βαρὺ τὸ δὲ 
>) \ C3 wa ~ τἀ ΠῚ > v \ ᾿ ΄ ~ v ν ve 

ἁπλῶς χοῦφον, ἀλλὰ χατ᾽ ἄλλο τι χαὶ αὐτὰ τὸ ἁπλῶς ἔχει' πρὸς αλ- 
Ὁ ων » » ~ , LA 

ie yap ἁπλῶς τὸ μὲν βαρύ ἐστι τὸ δὲ χοῦφον, διότι ἀὴρ μέν, 
τ ΡῚ > y σὴ » ΄ 2 ean α Nig) ἔρος ΘΝ ee Ἃ 2 

18 ὃπ σος ἂν Ἢ ELTE OAOS ELTE E905, STL πολαζει ὑόᾶτι, χαὶ KATA τοῦτο Av 45 

o> e ἊΣ \ σ » \ X 3 — 

χαὶ οὗτος ἁπλῶς χοῦφος λέγοιτο πρὸς | τὸ ὕδωρ, ὅτι οὐ τὸ μὲν αὐτοῦ sida 
\ 46 x a 5 ~ id ~ σ , IS 

ἐπιπολάζει τῷ ὕδατι τὸ Oe οὔ. ἀλλὰ πᾶν ἁπλῶς χαὶ ὅλον χαὶ μέρος. ὕδωρ 
~ » ~ 5 

0g, ὁπόσον ἂν 7, ὑφίσταται τῷ Apt χαὶ διὰ τοῦτο χαὶ αὐτὸ ὡς πρὸς τὸν 

or 
μ᾿ Qs ~ id ~ Vv ΄ὔ σ δ 

ἀέρα ἁπλῶς βαρὺ λέγεται, οὐ χαϑόλου τοῦ ἁπλῶς ὄντος τούτου, ὅτι μὴ 
> ~ \ 

20 χαὶ πρὸς τὰ ἄχρα στοιχεῖα τὸν αὐτὸν ἔχουσι. λόγον. δῆλον δέ, ὅτι χατὰ 
on PI la ἣΝ oO τὸ πῦρ βαρὺς ἂν εἴη, τὸ ὃξ ὕδωρ ΠῚ τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν ὃ μὲν ἀὴρ πρὸ i ean On τ οὔ Ἐπ 

πρὸς τὴν γῆν χοῦφον. 
ΟῚ \ ὌΝ \ ~ ¢ ~ ΄ ~ , ς ~ Va 

Εἰπὼν δὲ περὶ τῶν ἁπλῶν σωμάτων tod te χαϑόλου ἁπλῶς χούφου 
- 

χαὶ τοῦ χαϑόλου ἁπλῶς βαρέος χαὶ τῶν μὴ χαϑόλου μὲν ἁπλῶς δὲ ὡς τὸ 
“,ἷ vw Θ᾽ ’ ~ 

25 πρὸς ἄλληλα ἐφεξῆς περὶ τῶν ἄλλων ἐπαγει σωμάτων, τουτέστι τῶν 
{A ΄ ws ἊΣ ~ σ τ ar 

συνθέτων: ταῦτα γάρ ἐστιν ἄλλα παρὰ τὰ ἁπλᾶ. καὶ λέγει, ὅτι, ἐπειδὴ 
5 a\ >} \ ΄ 

a =) 7 / Vv ’, τι nn 

χαὶ τούτων τὰ μὲν ἔχει βάρος τὰ δὲ χουφότητα, οὐδὲν αὖτ 
Oo A ~ aw ΄ σ ΄ 5 ~ io ~~ »» ᾿ - 

τῶν ἕνεχα χρὴ πολυπραγμονεῖν" ee γάρ. ὅτι ἣ ἐν: τοῖς ἁπλοῖς, ἐς ὧν 15 
~ ᾿ ΄ ~ ΄ ~ 

σύγχειται χαὶ ταῦτα. διαφορά, xa) ὅσον ἐχείνων τοῦ μὲν πλέον τοῦ Ge 

ν ς 80 ἔλαττον μετέσχεν, αὕτη τοῖς Bi as ie ὑπὸ, τοῦ τὰ υὲν αὐτῷ 

Q. oO? @- μι. 2 
AD) 
On 2 o χοῦφα τὰ 

περὶ τῶν. ἐν τοῖς ἁπλοῖς χρὴ λέγειν" a χείνοις γὰρ ἀκόλθοϑεὶ πὸ ahyOeca. 2 

1 ἐπιπολάζει E, sed corr. gone CE): ὍΤΙ ΕἸΣ 2 tod] corr. ex τὸ E? 

5 τὸ ACDE: mut. in t K: tw Ee 6 στοιχεῖα A 7 to (tert.) CDEF: tw 

Ac 8. 9 χούφου xat τοῦ ἁπλῶς βαρέος Ac 10 éxatépm AE*b: e corr. K: ἑχατέρας 

F: ἑχατέρως DE 11 vitae mut. in ὑπάρχοντα E: comp. F καὶ (sec.) 

om. b 13 ἀλλὰ] ἀλλὰ zat c 13.14 γὰρ ἁπλῶς ἄλληλα DE 15 τῷ ὕδατι 

Fe 17 ἀλλὰ πᾶν] ἀλλ᾽ ἅπαν CE zat μέρος CD: μέρος AED: corr. ἘΠ 

19 τοῦ χαϑόλου c 21 ἂν ety βαρύς Ac 23 δὲ] δὴ Fe ἁπλῶς χαϑόλου 

DE 24 χαϑόλου (pr.) om. A ὡς Ab: om. DEF 25 ἐφεξῆς DE*b: xat 

ἐφεξῆς AEF: xai del. Καὶ ἄλλων) ἁπλῶν A 20 συνθέτων] σωμάτων A 

28 ἡ om. E ὧν] corr. ex ὡς E 29 post ταῦτα del. ἁπλῶς E! 80 γέγονεν 

τ΄ 5 : ἣν 
αἰτία] γεγονέναι ai A 31 τὸν] 6 corr. D: corr. ex τὴν E? 
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τοῦτο δὲ καὶ τοὺς διὰ μὲν τὸ πλῆρες βαρέα λέγοντας εἶναι τὰ σώματα, 3138 
διὰ GE τὸ χενὸν χοῦφα, ἀξιοῦμεν ποιεῖν χαὶ περὶ αὐτοῦ τοῦ πλήρους πρῶ- 

2 ) ΄ὰ ΡΥ. . - 

TOY χαὶ τοῦ χενοῦ λέγειν, ὃι ἣν αἰτίαν τὸ a ἐστι βαρὺ τὸ δὲ χοῦφην᾽" τ 
’ \ / ~ ~ > " ~ 

τούτου γὰρ γνωσθέντος δῆλον ἄν ἣν λοιπόν, διὰ τί τῶν ἐξ αὐτῶν συγχει- 90 
\ 

5 μένων τὰ μὲν χοῦφαά ἐστι τὰ δὲ βαρέα. 

\ Ἁ ΄“ - - ,’ iB | Ἁ ~ 

p. 311b1 Συμβαίνει ὃὲ μὴ πανταχῇ τὰ αὐτὰ ἕως τοῦ τῷ 

ἐπιπολάζει. 

Rear = \ es »» τ , 
Kindy, OTe τὰ σύν eta διὰ τὴν τῶν ἁπλῶν Bua φηρᾶν. EG ὧν συγχει- 

- - Ff 

ται τῶν μὲν πλέον τῶν δὲ ἔλαττον μετέχοντα, τὰ μέν ἐστι βαρέα τὰ δὲ 

Ἢ 10 χοῦφα, ἔνστασιν ἐνόησέ τινα τὴν λέγουσαν: εἰ τὰ αὐτὰ πανταχοῦ ἐχ τῶν 

αὐτῶν ἁπλῶν σύγχειται, οἷον ξύλον ταλαντιαῖον χαὶ ἐν ἀέρι χαὶ ἐν ὕδατι 

ὃν ἐχ τῶν αὐτῶν συνέστηχε στοιχείων χαὶ μόλιβδος μναϊαῖος ὁμοίως, χαὶ 
παρὰ τὰ στοιχεῖα ἢ χουφότης χαὶ 7% βαρύτης ἐν τοῖς συνϑέτοις ἐστίν, ὡς 
προσεχῶς εἶπεν 6 ᾿Αριστοτέλης, διὰ τί μὴ 1 το τ τὰ αὐτὰ βαρέα ἐστὶ 40 

15 χαὶ χοῦφα. ἀλλ ἐν μὲν ἀέρι βαρύτερόν ἐστι τὸ ταλαντιαῖον ξύλον τοῦ 

μναϊαίου μολίβδου, ἐν ὃὲ ὕδατι τὸ ἀνάπαλιν: τοῦ γὰρ ξύλου ἐπιπολάζοντος 

ὃ μόλιβδος χάτω χωρεῖ. ταύτην οὖν τὴν ἀπορίαν, οὐχ, ὥς τινες ὠήϑησαν, 

παρὰ χαιρὸν ἐνταῦϑα χειμένην ἀλλ᾽ ἀχολούϑως ἐπαχϑεῖσαν τῷ λέγοντι 45 

τὴν ἐν τοῖς συνϑέτοις ὑτοτνς χαὶ χουφότητα ἐχ τῆς τῶν ἁπλῶν | εἶναι 313b 

80 διαφορᾶς. ἐξ ὧν σύγχειται τὰ σύνϑετα, λύει ὁ ᾿Αριστοτέλης αἴτιον εἶναι 

λέγων τοῦ συμβαίνοντος τὸ πάντα τὰ ἅπλᾶ σώματα βάρος ἔχειν ἐν τῇ 

αὑτῶν χώρᾳ πλὴν πυρὸς χαὶ πάντα χουφότητα πλὴν γῆς. εἰ γὰρ ὑφίστα- 
ται ἔχαστον τῶν μετὰ τὸ πῦρ, τὸ μὲν πλείοσι τὸ δὲ ἐλάττοσι, 

P σ ΄ 

ριστάμενον βαρύ; δῆλον, ὅτι πάντα βάρος ἔχει πλὴν πυρός, ual, ἐ 
΄ ’ ~ A at ~ ~ + 

95 πολαζει πάντα πλὴν γῆς. τὸ OF ἐπιπολάζον χοῦφον. πάντα χοῦφα πλὴν > 1 14/9 T > T i 
~ isa "δ , ENS ὶ p= — h οὐ es σ ee wa ~ I ,f ‘ ΄ ΄ 

γῆς αὕτη γὰρ μόνη οὐδενὶ ἐπιπολάζει, πο: τὸ πῦρ μόνον οὐδενὶ ὑφί- 10 
, ᾽ὔ᾽ ov 4 ~ 

σταται. τούτων δὲ οὕτως ἐχόντων τὴν μὲν τῆν xal ὅσα γῆς ἔχει πλεῖ- 

στον πανταχοῦ βάρος ἔχειν ἀναγχαῖον: πᾶσι γὰρ ὑφίσταται 7 γῇ ὕδωρ 
» SX 2 \ -᾿ ΜᾺ , > ¢ , τ ΄ Ω.2 

ὃξ ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις σώμασιν, οἷς ὑφίστασϑαι πέφυχε, βάρος ἕ 
᾿ 7 

ὡς 80 πᾶσιν αὐτοῖς τὴν εἰς τὸ χάτω ῥοπὴν φυλάξει, διότι πρὸς ἐχεῖνα βαρύ ἐστιν 15 

1 τοῦτο] corr. ex τούτους E! 2 διὰ δὲ] διὰ A: et propter b ἀξιοῦμεν DEb 
ἠξίου μὲν Ac πλήρους) e corr. E! 4 iy] εἴη C: erit Ὁ 6 συμβαίνει --- 

χαιρὸν (18) om. E δὲ A: δὴ DFe μὴ om. AF πανταχοῦ DFc 

ταὐτὰ ὁ τὰ αὐτὰ --- ἐπιπολάζει (7)] ἕως seq. lac. Ὁ 8c 10 ἐνόησέ τινα AC: 

τινα ἐνόησε be et] εἰς D 11 αὐτῶν om. CD ἀέρι καὶ ἐν ὕδατι CDb: 

ὕδατι χαὶ ἐν ἀέρι Ac 12 στοιχεῖον A 14 προσεχῶς] 311429 sq. 10 μο- 

λίβδου] μολίβδου ἐν ὕδατι ο δὲ DF: δὲ τῷ Ac 11 είϑησαν D, sed corr. 
21 λέγων] corr. ex λεγόντων E? 22 αὑτῶν] corr. ex αὐτῶν Κα: αὐτῶν ADEF 

23 τὸ μὲν πλείοσι CFb: τὸ δὲ πλείοσι A: om. DE τὸ δὲ ἐλάττοσι] del. E? δὲ 

(alt.) erfs. E 25. πάντα (pr.) CDE: τὰ πάντα Ac γῆς CDE: τῆς γῆς 

Ac χοῦφα] corr. ex πάντα χοῦφον E? 26 ante ἐπιπολάζει del. πλὴν E? 

28 πανταχῆ C 29 δὲ ἐν] supraser. A 
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ς , ‘ dae 2 λάξει- 313t ὑφιστάμενον αὐτοῖς. οὐχέτι δὲ χαὶ ἐν γῇ τοῦτ: ἕξει: ταύτῃ γὰρ ἐπιπολάζει: 3180 
διὸ τὸ ἐν ἀέρι ὕδωρ γῆς τινος βαρύτερον ὄν, ἐὰν ἐπὶ τῆς γῆς ἄμφω τεϑῇ; 
> ΄ ~ ΄ Ὁ ~ τ κα > 5 ~ 5.7 7 c \ 3} ἐπιπολάσει τῷ μορίῳ τῆς γῆς. οὗ. ἦν ἐν τῷ ἀέρι βαρύτερον: O δὲ ἀὴρ 
πρὸς μὲν τὸ πῦρ χοῦφον ἁπλῶς ὃν αὐτὸς βαρύς ἐστιν’ ὑφίσταται γοῦν τῷ 20 

ee? ~ -“ ~ ~ ΄ 
πυρὶ ἐπιπολάζοντι αὐτῷ πρὸς GE ὕδωρ χαὶ γῆν χοῦφος" τούτοις ἯΙ ἐπι- σι 

, ce 9 A δὰ > ς Χ , > e oy ~ v. 

πολάζει. διὰ τοῦτο οὖν ὃ μὲν μόλιβδος, ὁπόσος ἂν ἢ, γῆς ἔχων τὸ Thet- 
nw INA ~ FS iA \ Si ~ la SF. ~ 

στον χαὶ διὰ τοῦ ὕδατος χαταδύεται, τὸ δὲ ταλαντιαῖον ξύλον ἀέρος πολλοῦ 
, δ. Ae ~ Fx σ \ ΄ 34 5 ~ » Be 5 JL - 

μετέχον ἐπιπολάζει τῷ ὕδατι, ὅτι χαὶ ὃ ἀὴρ αὐτῷ ἐπιπολάζει" ἐν μέντοι 25 
Bw \ ~ :΄ ~ - ἢ “Ὁ ΄ ΄ 5 ~ 
ἀέρι τὸ ταλαντιαῖον ξύλον τοῦ μναϊαίου μολίβδου βαρύτερόν ἐστ! πολλοῦ 

4 eile IN Nit 3N > ~ 5 ΄ Γ ΄ Vv. \ \ 

10 μετέχον ἀέρος, διότι χαὶ ὃ ἀὴρ ἐν τῷ οἰχείῳ τόπῳ βάρος ἔχει, χαὶ τὰ 
~ ~ ~ 3 ΄ Vv. 7 

‘od μετέχοντα τ τος ἐν τῷ τοῦ ἀέρος τόπῳ ῥοπὴν ἔχει βάρους. ὅτι 
δὲ ὁ aie ἐν τῷ οἰχείῳ τόπῳ ΠῚ οὐ ἐχ aoe ̓ ἀσχῶν πιστοῦται, οἵτι- 80 

Tobe Th μὲν ὃ Πα seine ee ὃὲ ὃ saya ἐν τῷ [Περὶ 

15 ῥοπῶν τὴν ἐναντίαν ἔχων τῷ ᾿Δριστοτέλει δόξαν πειρᾶται χατασχευάζειν 
Α ᾿ ς Ἢ : 

ual αὐτός, ὅτι ἐν τῇ ἑαυτῶν χώρᾳ οὔτε τὸ ὕδωρ οὔτε ὁ ἀὴρ ἔχει ον 

χαὶ ὅτι μὲν τὸ ὕδωρ οὐχ ἔχει, δείχνυσιν gx τοῦ τοὺς χαταδύοντας Wy αἰἱσ- 9ῦ 

ϑαάνεσϑαι βάρους τοῦ ἐπιχειμένου ὕδατος, χαίτοι τινὰς εἰς πολὺ χαταδύον- 

tas βάϑος. δυνατὸν δὲ Gale τοῦτο λέγειν, ὅτι ἢ συνέχεια τοῦ ὕδατος τοῦ 
l4 Q ~ ᾽ c ΄ 

20 τε ἐπιχειμένου τῷ χαταδύοντι χαὶ τοῦ ὑποχειμένου χαὶ τοῦ Tap ἑχάτερα 
ΕΞ γ΄ se ς \ ~ ‘ 9... “Οὐ ΄ Εἴς \ 2 ~ > mss co στηρίζοντος ἑαυτὸ ποιεῖ μὴ αἰσϑαάνεσϑαι βάρους, ὡς τὰ ἐν ταῖς ὀπαῖς τῶν 40 

τοίχων, χἂν πανταχόϑεν ἐφάπτωνται τοῦ τοίχου, ζῷα οὐ βαρεῖται ὑπ᾽ 
~ ~. id yy 

αὐτοῦ διὰ τὸ πανταχόϑεν τὸν τοῖχον ἑαυτὸν στηρίζειν: ὡς, εἴ γε διῃρη- 
\ > 4 5 ΄ o> Sie'S > ΄ ΕΤΟΥΣ 6 > 9 = \ > 

μένον EXEXELTO TO ὕδωρ, εἰχὸς ἣν βάρους atodavectar ἀπ΄ αὐτοῦ. τὸ ὃ 
2 

a@- 

bo σι 

‘ aa, 5 ~~ c , ~ ΄ ~ \ Vv ’ \ . 5 Ὁ » 

τὸν ἀέρα ὃν τῇ sy τῇ SAVTOVD μὴ exe βάρος χαὶ ὁ [Πτολευαῖος % 45 

δι τοῦ αὐτοῦ τεχμηρίου τοῦ χατὰ τὸν ἀσχὸν δείχνυσιν οὐ μόνον πρὸς τὸ 8141 
IQa/ ~ 

ivan τὸν πεφυσημένον ἀσχὸν τοῦ ἀφυσήτου. ὅπερ SOOXEL τῷ io) βαρύτερον 

᾿Αριστοτέλει, ἀντιλέγων. ἀλλὰ χαὶ χουφότερον αὐτὸν γίνεσϑαι φυσηϑέντα 
Q fetes ἜΡΟΝ \ ΩΣ ~ ᾿ ~ > By "ἢ \ Seat 
βουλόμενος. ἐγὼ O& πειραϑεὶς μετὰ τῆς δυνατῆς ἀχριβείας τὸν αὐτὸν 

1 βάρος --- ἀέρι (2)] mg. E? 2 διὸ F: διὰ Ὁ: διότι AEc: propter quod Ὁ 3 ἐπι- 

πολάζει Ac 9 τῷ ἀέρι Fe v.vatatov] μ- e corr. D πολλοῦ] πολλοῦ yap A 
10 διότι --- μετέχοντα ἀέρος (11) om. A χαὶ (pr.)] autem et Ὁ βάρος ἔχει 

om. ¢ alt. xai— ἔχει (11) om. Ὁ 11 ῥοπῆς E: corr. E? βάρους ACE: 
zat βάρος De deinde del. ἐν δὲ χτλ. --- πλεῖστον (Arist. 31154—6) ΕΞ": mg. ἐπεὶ --- 

τοιοῦτον (Arist. 908 «22---217) E? 18 πεφυσημένον E: corr. E? πλέον ἕλχουσι 

Ac ἀφυσίτων Εἰ ἀέρι] mut. in ἀέρα KE 14 Περὶ] corr. ex πυρὶ E? 

15 Ἀριστοτέλη ἘΦ, sed corr. πειρᾶται] e corr. E! 16 ἔχει βάρος Ab: βάρος ἔχει 

DE 17 ἔχει] ἔχει βάρος A τοὺς] τὸ Α δύοντας Α 18 ὕδατος) seq. 

ras. 3 litt. Εἰ: evan. F 19 xpos] éxt DE: corr. E? 20 παρ᾽] ὑπὸ A 

21 ἑαυτὸ om. Fhe 22 τοίχων] στοιχείων A χἂν DEF: om. Ab ἐφάπτων- 

ται D: ἐφάπτονται AE: ἐφάπτεται F: ἐφάπτηται Ke: tangentia Ὁ 23 διὰ] δὴ DE: 

corr. E? τὸ] corr. ex τοῦ E 24 Onéxetto c: succederet Ὁ ἀπ᾽ αὐτοῦ 

om. A 25 τῇ (alt.)] bis E, sed corr. 27 ἀφυσίτου E: corr. E? 28 γίνεσθαι 

scripsi: ἐγγίνεσθαι A: γενέσθαι DEFe φυσηϑέντα yeveotat DE 29 πειραϑεὶς] 

corr. ex πεισθεὶς A 



oe = 

~~ ψ«ντἱν.. 

10 

τῷ σι 

90 

χατὰ φύσιν: οὐ γὰρ ἐχστῆναι τοῦ οἰχείου τόπου βουλήσεται. ἀλλα, 3140 

1 ηὗρον ΑΞ: ἦρον E: εὗρον De, mg. ἘΣ ἀφυσίτου E: corr. ἘΞ φυσιϑέντος E: 
corr. E? 2 ηὑρηχέναι E: corr. E? ἔγραψε] seq. ras. 1 litt. E 3 πρὶν] seq. 

ras. 11—12 litt. E 5 ἔχει A: om. DEF: sit Ὁ ἀρρεπῇ]} = e corr. E; supra 

ras. est εἴην EF: » del. F 6 ἔχοντα) ἔχον DE: corr. 1" pice om. A 

χουφότητα] hic des. E τοῦ} hie des. Ὁ 7 ἔχοι F: ἔχει A τοῦτο λόγον F 

7 om. 6 12 λόγον Fb: τόπον A 14 ὡς F: om. Ab 21 χοῦφον --- ἁπλῶς (alt.) 

F: om. A 24 αὑτῷ] corr. ex αὐτῷ K: αὐτῷ AF 25 αὑτῷ] corr. ex αὐτῷ K: 

αὐτῷ AF 28 ἑαυτοῦ Fb: ἑαυτῶν A ἐν (alt.) Fb: ἃ ἐν A 34 βουλήσεται Ab: 
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> v 1 / ~ > ~ ~ \ 

ηὗρον σταϑμὸν ἀφυσήτου te ὄντος χαὶ φυσηϑέντος τοῦ ἀσχοῦ" τῶν δὲ 9145 
πρὸ ἐμοῦ τις χαὶ αὐτὸς πειραϑεὶς τὸν αὐτὸν εὑρηχέναι σταϑμὸν ἔγραψε, 

~ ar \ OQo~ Vv 34 7 ~ . 

υᾶλλον δὲ πρὶν φυσηϑῆναι βαρύτερον ὄντα ἐλαχίστῳ τινί, ὅπερ τῷ [{Πτολε- 

ναίΐίῳ κῶς χαὶ δῆλον, ὅτι, εἰ μέν, ὡς ἐπειράϑην ἐγώ, τὸ ἀλη- 
gr Vv ba) 5 ~ 5 ’ὔ , Vv ‘ ~ , fc , 

ϑὲς ἔχει, appety ἂν ἐν tots οἰχείοις τόποις ety τὰ στοιχεῖα pwrte βάρος 
Vv ἣν ~ , , Co ‘ ~ wn ΄ ~ 

ἔγοντα μηδὲν αὐτῶν UTE χουφότητα, ὅπερ ἐπὶ tod ὕδατος ὁ [[τολεμαῖος j i hes \e ι ‘ 

v v ΄ ~ Ἁ e 

ὁμολογεῖ. χαὶ ἔχοι av τινα λόγον τοῦτο" εἰ γὰρ ἢ φυσιχὴ ῥοπὴ ἐφεσίς 
> “4 /, \ ’ 5 ~ 5 , ἋἋ >] , Sat “0 Ἃ 

ἐστι τοῦ οἰχείου τόπου, τὰ τυχόντα αὐτοῦ οὐχέτι ἂν ἐφίοιτο οὐδὲ ῥέποι ἄν 
> \ > 5 ~ » IN 5 , ~ 

πρὸς αὐτὸν ἐν αὐτῷ ὄντα, ὥσπερ οὐδὲ τὸ χεχορεσμένον ὀρέγεται τροφῆς. 
> ¢ / 4. Ἁ >) \ ~ 

εἰ δέ, ὡς ὁ [Πτολεμαῖός φησι, χουφότερος ὃ πεφυσημένος ἐστὶν ἀσχὸς τοῦ 
- ~ ~ la X σιν 

ρυσήτου, ὃ μὲν ἀὴρ χουφότητα ἔχει ἐν τῷ ἑαυτοῦ τόπῳ, τὸ ὃξ ὕδωρ ἀφ i 3 | i 4 i ἵ ἱ 
Ἃ 5 ΄ Vv ~ ΄ ~ 

ἀχόλουϑον ἂν εἴη χατὰ τὸν αὐτὸν λόγον βάρος ἔχειν ἐν τῷ ξαυτοῦ τόπῳ᾽ 

χαὶ γὰρ ἀναδύοντες ἀπὸ τοῦ ὕδατος βάρος τι δοχοῦμεν ἀποτίϑεσϑαι, εἰ μὴ 

ἄρα τὴν τῆς ἀναπνοῆς ἐποχὴν ἀνατιϑέμενοι τῆς ἐπὶ τούτῳ ῥᾳστώνης ὡς 
‘ i i | | ‘ i ‘ va 1 

, ΕῚ 7 >_¢ le A as > ied Vv \ 

βάρους ἀποϑέσεως αἰσϑανόμεϑα. ὅλως δέ, εἰ οὕτως ἔχει ὁ ἀὴρ πρὸς τὸ 

ὕδωρ, ὡς τὸ ἁπλῶς χοῦφον πρὸς τὸ ἁπλῶς βαρύ. εὔλογον τὸν μὲν ἀέρα 
, Vv ~ 5 ~ / 

συγγενέστερον ὄντα τῷ ἁπλῶς χούφῳ χαὶ ἐν τῷ οἰχείῳ τύπῳ χουφότητα 
Ν σ = \ ~ \ \ Ὁ Ω 7 > i ZEN AY = Ee Tee 

ἔχειν ὥσπερ τὸ πῦρ, τὸ ὃὲ ὕδωρ βαρύτητα διὰ τὴν πρὸς THY γὴν συγὴ 

γειαν: διαφορὰν γάρ τινα ἔχειν αὐτὰ χαὶ χατὰ τοῦτο ἀναγχαῖον οὕτως 
v ε v Cy ᾿ ν᾽ ay Ἂς v + \ \ +7 ite 

ἔχοντα, ὡς, εἴ τις αὐτὰ μόνα παραβάλλοι πρὸς ἄλληλα, τὸν μὲν ἀέρα λέ- e τ y \ eel h | ’ ϊ i 
. ~ ~ AX on is ~ / ς ΞΔ ? sy 

Ἴεσϑαι ἁπλῶς χοῦφον, τὸ δὲ ὕδωρ ἁπλῶς βαρύ, ὡς αὐτὸς ᾿Αριστοτέλης 
> / x - σ =, ΟΝ Ν ἍΝ 5 ΄ \ f Fs ἘΞ y. = > ΡῚ ἘΞ 

£9 NOL. 9 Φ LS ff - “ 15 nye ,χεὶν 9 , SOL ἐδίδαξεν: ὥστε τὸν μὲν ἀέρα ἐν μόνῳ πυρὶ βαρύτητα ἔχειν. οὗ ἔστι 
X 5 ’, ~ ~ / βαρύτερος, τὸ δὲ ὕδωρ ἐν μόνῃ τῇ γῇ χουφότητα, ἧς ἐστι χουφύτερον, 

X 

χαὶ πάλιν τὸν μὲν ἃ Ox Φ R x [Ὁ] ~ Ms 
΄ ~ ~ >) > 

αὑτῷ χαὶ ἐν τοῖς μετ᾽ αὐτὸν χουφότητα, 
Ἁ av 5 id ~ \ 5 ~ A 5 ~ ΄ 

τὸ ὃὲ ὕδωρ χαὶ ἐν αὑτῷ χαὶ ἐν τοῖς πρὸ αὐτοῦ βαρύτητα. 
) \ ~ \ ~ wf 

Αλλὰ ταῦτα μὲν τῷ φιλοσοφωτάτῳ Συριανῷ δοχοῦντα sipystw: μή- 
᾿ 7 " > Q~ v ? “ἡ ἐν 

ποτε δέ, χἂν ἀληϑῶς εἴρηται ταῦτα, ἄλλως μὲν ὁ ἀὴρ ἐν τοῖς μετ΄ αὐτὸν 
» ~ »»Μ ᾿ >) ~ Ὁ ~ Ἁ ~ 

στοιχείοις εἴρηται χοῦφος, ἄλλως δὲ ἐν τῇ ἑαυτοῦ χώρᾳ, ἐν μὲν τοῖς 
Vv ΄’΄ ΄ \ >] \ \ » See > , , re = 2 ὯΝ πίω 

ἄλλοις στοιχείοις ὡς χαὶ ἐπὶ τὸ ἄνω ἄπ ἐχείνων φερόμενος, ἔν GE τῇ 
" 

c ~ , a ~ v 2 \ ve "» > ὅτε Ὁ > Pah eos 

Eavtod γώρᾳ ws τοῖς ἄλλοις ἐπιπολάζων, ἀλλ οὐχ ὡς ἀπ ἐχείνης ἐπ 
Ww , σ > , Ν᾿ > / \ 4 

τὸ ἄνω ἐφ τ Coca ey λέγειν τοὺς οἰομένους τὸν πεφυσημένον 
5 ~ 5 4 [νά 3 ~ 

ἀσχὼὸν χουφότ τερον εἶναι τοῦ ἀφυσήτου. πῶς γὰρ ὅλως δυνατὸν ἐν τῷ 
c \ \ > / / 

οἰχείῳ τόπῳ χοῦφον οὕτω λέγειν τὸν ἀέρα ὡς πρὸς τὸ ἄνω χινούμενον 

comp. F: βούλεται e 
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lf io 

χἂν ἔλαττον 6 πεφυσημένος ἀσχὸς & 28) τοῦ οφυσήτον, οὐδὲ τοῦτο, οἶμαι, 314ν 

ἀναγχάζει τὰ στοιχεῖα ῥοπήν τινα ἔχειν ἐν τῷ ξαυτῶν τόπῳ, ἀλλὰ μᾶλλον 
᾿Ν » ΄ ~ \ Ξ: 5 eS 5 

δείχνυσι τὴν ἀρροπίαν αὐτῶν: ὃ γὰρ ἐν τῷ ἀσχῷ ἀὴρ χατέχει τὸν ἀσχὸν 5 

ἐν τῷ ἑαυτοῦ τόπῳ, ὃ GF συμπεπτωχὼς γεώδη τὴν σύστασιν ἔχων χαὶ 

ὅ τοῦ ἀέρος στέρησιν πρὸς τὸ χάτω ῥέπει μ ἄλλον. οὕτω ὃὲ ual τὸ ἐπο- 

χούμενον τῷ ὕδατι! ξύλον ἐν τῷ τοῦ ἐν τόπῳ χατά τι μέρος ἑαυτοῦ 
/ ~ 5 c ~ ἌΝ Ἂ 2 ¢ ~ > ~ ~ 

γενόμενον τῷ ἐν αὑτῷ ἀέρι τὸ ἐν αὑτῷ γεῶδες ἐν τῇ χώρᾳ τοῦ ἀέρος 10 
ξὴ 4a \ δὲ SL ἐν Pai Papa 0 7 a ς ξὸράζει. τὸ δὲ χαὶ βάρος ἔχειν ἐν τῇ οἰχείᾳ χώρᾳ τὸν ἀέρα, ὡς διὰ 

> 

τοῦτο πλέον a τὸν πεφυσημένον ἀσχόν, oreper ΤΩΣ ἂν εἴη" ἔσται 
γὰρ ὁ ἀὴρ χατὰ φύσιν ἀπὸ ὭΣ pee χώρας ἐπὶ τὸ χάτω βρίϑων, ὅπερ 1( 

\ ὯΝ 

ἄτοπον, οἶμαι. χαὶ τῷ ᾿Αριστοτέλει δοχεῖ, ἐπειδὴ δὲ τοῦ * A ptaronéhone 
εἰπόντος πλέον ἕλχειν τὸν πεφυσημένον ἀσχὸν τοῦ χενοῦ οὐ ῥάδιον ἀνδρὸς 15 

οὕτως ἀχριβοῦς τὴν χρίσιν χατανωτίσασϑαι, μήποτε ὃ εἰσπεμπόμενος εἰς 

τὸν ἀσχὸν ἀὴρ ἀπὸ στομάτων ὡς ἐπίπαν ἀνθρωπείων εἰσφυσώμενος ὑγρό- 

15 τερος ὧν χαὶ τῇ συνεχείᾳ τῆς ἐυφυσήσεως συμπ ἡρούμενης προστί ησί 

τι ἐνίοτε βραχὺ βάρος, εἴ τις δι᾿ ἀχρίβειαν μηδὲ τοῦ τοσούτου χατα- 20 
φρονοίη. 

ψ Vv ~ ~ ~ 1018 Ὅτι δὲ ἔστι te ἁπλῶς βαρὺ χαὶ ἁπλῶς χοῦφον ἕως τοῦ 2 

χαὶ τὸ ὑφιστάμενον φέρεται ἐπὶ τὸ μέσον. 
͵ 

> μ᾿ Ζ ΄ ΏΔ Κι: 5:5 BEN ~ > "τῳ 
20 Εχ τῶν φαινομένων πρότερον λαβὼν τὸ εἶναι τὸ πᾶσιν ἐπιπολάζον 

χαὶ τὸ πᾶσιν ὑφιστάμενον χαὶ εἰπών, ὅτι τούτων τὸ μὲν ἁπλῶς χοῦφόν 80 

ἐστι τὸ δὲ ἁπλῶς βαρύ, Exdtepov ἀχοινώνητον τῆς τοῦ ἑτέρου φύσεως, 
- - 7 a ἡ Say fed v ΄ ὯΝ \ > 

VOY ἀποδείχνυσιν αὐτὸ οὕτως ἔχον. EAhwy ὃὲ περὶ αὐτῶν λέγειν πάλιν 
ε , , ig 8) fe \~ nt \ / \ ΄ ΄ὔ 

ὑπέμνησε, τί ποτέ ἐστι τὸ ἁπλῶς χοῦφον χαὶ τί τὸ ἁπλῶς βαρύ, ὅτι 

25 ἁπλῶς μὲν χοῦφον, ὃ ἀεὶ ἄνω, ἁπλῶς ὃὲ βαρύ, ὃ ἀεὶ χάτω πέφυχε φέρε- 3 

ova a χωλυόμενον. χαὶ τοῦτο εἰπὼν προσέϑηχε τοιαῦτα γὰρ ἔστιν, 

ἀντὶ τοῦ ἔστι γὰρ τοιαῦτα σώματα, χαὶ οὐχ nore ot pe Δημόχριτον 

οἴονται, πάντα μὲν ἔχειν. βάρος, τῷ δὲ ἔλαττον ἔχειν βάρος τὸ πῦρ ἐχϑλι- 
βόμενον ὑπὸ τῶν + λαμβανόντων ἄνω φέρεσϑαι χαὶ διὰ τοῦτο χοῦφον δοχεῖν " 40 

80 τούτοις 6& τὸ βαρὺ μόνον εἶναι δοχεῖ χαὶ ἀεὶ τς πρὸς τὸ υέσον 
τοῦτο. οὐδὲν δὲ χωλύει βάρος ἔχειν χαὶ τὸ πῦρ χαὶ τὰ ἄλλα πάντα τοι- 

, 
3 ἀρροπίαν F: dppo™ A 4 γαιώδη F 6 τόπῳ Fb: om. A ἑαυτοῦ Fb: 

om. A γενόμενον F(b): γινόμενον A αὑτῷ (pr.) Κα: αὐτῷ AFe ἀέρι 

Fb: om. A αὑτῷ (alt.)] corr. ex αὐτῷ K: αὐτῷ AFc γαιῶδες F 10 αὑτοῦ] 

corr. ex αὐτοῦ K: αὐτοῦ F: ἄλλου A 11 δὲ Ab: δὲ χαὶ Fe 13 ὁ εἰσπεμπόμενος 

Fb: ϑεὶς (comp.) πεμπόμενος A 14 ἀὴρ F: ὃ ἀὴρ A 15 συμπληρούμενος A, 
πληρούμενος Fe: compacius b; fort. συμπιλούμενος 18 8 ¢ βαρὺ zat ἁπλῶς 

χοῦφον Ab: βαρὺ F: χοῦφον χαὶ ἁπλῶς βαρὺ ec 19 φέρεσθαι AF: corr. F 23 νῦν 

Fb: om. A: voy χαὶ C 24 ὑπέμνησεν ὁ 26 ἔστιν F: ἔστι Ac 27 ἔστι 

γὰρ Fb: γάρ ἐστι A 28 ἔχειν Fb: ἔχει A τῷ --- βάρος (alt.) om. b τῷ; δὲ K: τὸ 

dé F: τύ πὲ A 29 λαμβανόντων A: προλαμβανόντων Fe: prementibus Ὁ φέρεσϑαι] 

έρεται Εἰ: fertur Ὁ δοχεῖν K: δοχεῖ AFb Pep 
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odtov, οἷον ὃ [ἰλάτων λέγει, τὸ αἴτιον ἑχάστῳ τῶν στοιχείων τῆς ἐπὶ tov 814υ 
- , ~ 5 ~ ‘ 

olxstoy τόπον ponas” βάρος γὰρ τὴν τοιαύτην ῥοπὴν 6 [Πλάτων χαλεῖ περὶ 4: 
Vv εἶ Léa) ied ‘ 5 ‘ ‘ , 

τὸ ὄνομα. πρὸς τὸν ᾿Αριστοτέλην διαφερόμενος, ὅτι οὗτος τὴν ἐπὶ τὸ μέσον 
ι A ¢ \ 4 = ἘΣ " ae \ ΔΝ " ΄ » ε 

ῥοπὴν | βάρος χαλεῖ χάτω τὸ μέσον χαλῶν, τὴν δὲ ἐπὶ τὸ πέριξ χου- 315 ι 
\ \ ~ ees > em Se ὃ 

φότητα, χατὰ THY τῶν πολλῶν ἀνθρώπων συνήθειαν, ὁ δέ ys [Ιλάτων τὸ σι 

ἊΣ a > ~ ΄ ΄ o ~ ~ 

χοινὸν αὐτῶν THY ῥοπὴν ταὐτὸν εἶναι τῷ βάρει φησίν, ὅπερ μοι δοχεῖ χαὶ 
| , > ~ ) Bs 7 > , Δριστοτέλης αὐτοφυῶς μετ᾽ ὀλίγον εἰρηχέναι. 5 

VY) ΝΥ Nee σ \ \ ‘ ’ * . ~ 5 ΕΥ̓ 4 σ ΄ , 

Εἰπὼν δέ, ὅτι τισὶ τὸ βαρὺ μόνον εἶναι δοχεῖ, ἐπ ive ὅτι δμιοίως 
-~ ‘ [- ~ ~ ΄ 

χαὶ τὸ χοῦφον᾽ εἰ γὰρ ἁπλῶς βαρὺ τὸ πᾶσιν ol στάμ. 
ε > ~ \ ~ > fy ~ \ 

10 ἁπλῶς εἶναι χοῦφην TO πᾶσιν ἐπιπολάζον. τοιοῦτον δὲ τὸ πῦρ. εἰ ἘΝ τ 

γεηρὰ χαὶ πᾶσιν ὑφιστάμενα χάτω χαὶ ἐπὶ τὸ μέσον φέρεται, ὥρισται δὲ 10 
> ΄ v ΄ > , yy ~ ΄ 

τὸ μέσον, ἀνάγχη χαὶ τὸ ἔσχατον ὡρίσϑαι xal εἶναί τι τὸ ἐπὶ τοῦτο φερό- 

usvov χαὶ πᾶσιν ἐπιπολάζον: τοιοῦτον δὲ φαίνεται τὸ πῦρ, εἴπερ χαὶ ἐν 
5 \ αὐτῷ τῷ ἀέρι ἡσυχάξοντι τοῦτο oe πρὸς τὸ ἄνω" δῆλον γάρ, ὅτι 

P c 7 >I ~ +7 

15 πρὸς τὸ ἔσχατον ὡς ual τῷ ἀέρι ἐπιπολάζον. ἡσυχάζοντι δὲ τῷ ἀέρι 15 
‘ > σ (< \ ~ we A 5 ~ » 

εἶπεν. ἵνα μή τις ὑπὸ τοῦ ἀέρος ὑφισταμένου ἐχϑλιβόμενον τὸ πῦρ ἄνω 
/ / 5 >X \ ~ Le > INN Vv λέγῃ φέρ ρεσϑαι. εἰ δὲ χαὶ τῷ ποι τιπολάζει τὸ πῦρ. Ἷ βάρος οὐδὲν ἔχει" 

τὸ γὰρ ἔχον βάρος το τὸ ἂν ἄλλῳ: τοῦτο γάρ ἐστι τοῦ βάρους ἴδιον. 

: εἰ ὃξ τὸ πῦρ βάρος ἔχον ὑφίσταταί τινι, εἴη ἄν τι ἕτερον, ὃ φέρεται ἐπὶ 20 
ν 

90 τὸ ἔσχατον χαὶ πᾶσι τοὶ 

τοιοῦτον: τὸ ἄρα πῦρ οὐ 

χαὶ πᾶσιν ἐπιπολάζει, ὥσπερ οὐδὲ ἢ γῆ χουφότητα ἔχει τινά, εἴπερ ὕφί- 
ταται πᾶσι, χαὶ τὸ ὑφιστάμενον πᾶσι φέρεται πρὸς τὸ μέσον δύο 14p 25 

> ~ ~ ¢ \,~ ΄ ~ ~ 

ἣν ταῦτα χαὶ τοῦ ἁπλῶς βαρέος xat tod ἁπλῶς χούφου χαραχτηριστιχὰ 

πιπολάζειν: τὸ γὰρ uy 
, 

4 / Xx \ ΄ \ \ ~ 

25 tO TE φέρεσϑαι προς τὸ μεσὴν χαὶ τὸ πᾶσιν 

3 δ 4 ΄ 5 \ \ 5 ~ " 5 c ~ 

πασιν ἐπιπολαζον DOLOTATAL τινι χαὶ EOTL βαρὺ πρὸς SXStVO χαι οὐχ ἁπλῶς 

ν - 
τ τ, ΤΩ ~ ~ 5 

agarea) εἰ οὖν πᾶσιν ἐπιπολάζει τὸ πῦρ, οὐ μόνον χοῦφον ἀλλὰ χαὶ χου- 

φότατόν ἘΣ ΡΝ, εἰ δὲ τοῦτο, χαὶ ἁπλῶς χοῦφον: τὸ γὰρ ὑπερϑετιχὸν παντα- 

χοῦ χαὶ ἁπλῶς τοιοῦτόν ἐστι. τὸ γὰρ γλυχύτατον χαὶ ἁπλῶς γλυχὺ χαὶ 

80 τὸ λευχότατον χαὶ ἁπλῶς ev a χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὡσαύτως. 

To δὲ ὡρίσϑαι τὸ μέσον νῦν μὲν λαμβάνει φανερὸν ὄν, ὀλίγον δὲ 35 

ὕστερον ἀποδείχνυσιν. Dae δὲ αὐτὸ νῦν ὡς χρήσιμον Tpos τὸ χαὶ τὸ 

χατον ὡρίσϑαι. μέσον γάρ ἐστι τὸ πάντῃ ἴσον ἀπέχον τοῦ ἐσχάτου" 
τ 

σ 
¥ q \ ΄, 

εἰ οὖν ὥρισται τὸ μέσον, ὡρίσϑαι χαὶ τὸ ἔσχατον ἀνάγχη. τὸ GF ὡρίσϑαι 
\ ὺ 35 τὸ ἔσχατον χρήσιμον αὐτῷ πρὸς τὴν δεῖξιν τοῦ ἁπλῶς χούφου: τὸ γὰρ 40 

1 Πλάτων] Tim. θὃ 6 2 thy Ab: τὴν μὲν Fe 8 τισὶν ὁ ὅτι (alt.) Ab: ὅτι 

ἔστιν Fe 9 πᾶσιν Fb: πᾶν A 10 πᾶσιν Fb: πᾶν A 11 πᾶσιν Fb: πᾶν A 

13 πᾶσιν Fb: πᾶν A 14 τὸ] ta c 20 πᾶσι Fb: πᾶν A 22 πᾶσιν Fb: πᾶν A 

7, yi) Fb: om. A 23 πᾶσι (pr.) Fb: πᾶν A ie (alt.) Fb: πᾶν A 24 Ba- 

ρέος --- ἁπλῶς (alt.) CFb: om. A 25 πᾶσιν ΟΕ: πᾶν A ἐπιπολάζειν CF: ἐπιπο- 

λάζον ὑφίσταται A: supernatans Ὁ 26 πᾶσιν Fb: πᾶν A 27 neee CFb: πᾶν A 

29 ἐστι) ἐστιν ς 90 λευχὸν CFb: χοῦφον A 32 χαὶ ACF: δεῖξαι ὃ 33 ἐστι 

ACF: ἐστιν ¢ 94. καὶ τὸ ἔσχατον ὡρίσϑαι F 90 δεῖξιν CF: ἀπόδειξιν Ac 
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ἐπὶ τοῦτο φερόμενον χαὶ πᾶσιν ἐπιπολάζον nal ἁπλῶς τοῦτον ἐστι. τού- 8158 

των δὲ προληφϑέντων ἢ τοῦ λόγου συναγωγὴ τοιαύτη γέγονε. τὸ πῦρ 

ἀνωτέρω τοῦ ἀέρος eae th ἀνωτέρω τοῦ ἀέρος χωροῦν πρὸς τὸ ἔσχα- 

TOV χωρεῖ" tO πρὸς τὸ ἔσχατον χωροῦν πᾶσιν ἐπιπολάζει" τὸ δὲ πρὸς τὸ 

5 ἔσχατον χωροῦν χαὶ πᾶσιν ἐπιπολάζον χουφότατόν ἐστι “al ἁπλῶς χοῦ- 45 

cov, ὥσπερ τὸ πρὸς τὸ μέσον χαὶ πᾶσιν | ὑφιστάμενον βαρύτατον χαὶ 315» 

ἁπλῶς βαρύ: τὸ ἄρα πῦρ ἁπλῶς χοῦφον, ὡς ἢ YH ἁπλῶς βαρεῖα. 
een ὶ us | Ι 

Ε ? 5 σ ») 4 ~ 

p.31129 ᾿Αλλὰ μὴν ὅτι ἔστι μέσον ἕως tod ἢ δὲ φορὰ γένεσίς 5 
Cc , 

ποϑέν ποι. 

10 Ὑποϑέμενος πρότερον ὡρισμένον εἶναι τὸ μέσον καὶ ἐχ τούτου λαβών, 

ὅτι χαὶ τὸ ἔσχατον ὥρισται. νῦν ἀποδείχνυσι τὸ ὑποτεῦϑὲν τὸ ὡρίσϑαι τὸ 

μέσον, ᾧ συναποδείχνυσιν, ὅτι χαὶ τὸ ἔσχατον. διὰ δυεῖν δὲ ἐπιχειρημά- 

τῶν δείκνυσι τὸ προχείμενον, ἑνὸς μὲν χατὰ τὸν δεύτερον τῶν ὑποϑετιχῶν 10 
΄ 

wt, ἐστιν ὡρισωένον τὸ μέσον oc ὃ 7 .ὴη SO WMOLOWEVOY τὸ USdOY, πρὸς ὁ Ἢ ov τρόπον συλλογιζ ζόμενος οὕτως" ε 

15 φορὰ τοῖς ἔχουσι βάρος χαὶ ἀφ᾽ οὗ τοῖς χούφοις, ἐπ᾽ ἄπειρον ἀνάγχη 
os, 

φέρεσϑαι τὸ φερόμενον: ἀλλὰ μὴν τοῦτο ἀδύνατον: ὥστε χαὶ τὸ μὴ εἶναι 
τὸ μέσον ὡρισμένον ἀδύνατον: ὡρισμένον ἄρα ἐστί. χαὶ τὸ μὲν συνημμέ- 15 

νον δῆλον, διότι τὸ εἰς πέρας φερόμενον εἰς τ φέρεται" τὴν δὲ πρύσ- 
ληψιν δείχνυσιν οὕτω: λαβὼν ὡς ἐναργές, ὅτι φέρεταί τι Ἢ τὸ μέσον 

20 χαὶ τὸ χάτω, καὶ ὅτι ἢ φορὰ γένεσίς ἐστί ποϑέν ror, χαὶ ὅτι τὸ ἀδύ- 

νατον ao νέσϑαι οὐδ᾽ ἂν vivorto ὅλως, ὅπερ χαὶ πρότερον εἶπε, συλλογίζε- 20 
5 A ΄ (ἢ , 

ται λοιπὸν οὕτω δυνάμει: τὸ φερόμενον γινόμενον ἔστι φερόμενον" τὸ 
. Vv: ~ ~ » 

eet φερόμενον εἰς τέλος ἂν τς τῆς φορᾶς: τὸ ἄρα φερόμενον εἰς 
4 ΒΡ χὰς ~ ~ \ ἊΝ Sy) x 2 sy Ἃ 

τέλος ἂν ἔλϑοι τῆς φορᾶς" τὸ Ge ἐπ ons) φερόμενον οὐχ ἂν εἰς τέλος 
\ Vv Vy ~ ~ [4 >) ? σ , 

95 ἔλϑοι τῆς φορᾶς" τὸ ἄρα φερόμενον οὐχ ἂν ἐπ᾽ ἄπειρον φέροιτο. ὅτι δέ, 
‘ a7 , nn ‘4 > τ \ - 

ὃ μὴ δύναται Τα οὐδ᾽ ἂν γίνοιτο, ὑπέμνησεν διὰ τοῦ ὥσπερ γὰρ % 
5 oa +f: 5" ς Ὑ 

οὐχ ἔστιν οὐδὲν ἀδύνατον. οὕτως οὐδὲ γίγνεται. ὡς γὰρ οὐχ ἔστιν 
te ΤᾺ f ,’ 

ἄνϑρωπος πτερωτός, οὕτως οὐδ᾽ ἂν γίνοιτο: πᾶν γὰρ τὸ τ ὡς δυνά- 
397 

υνηῦὲν ἀδύνατον γίνε- > ἐ ὲ 
@- 

> ΩΝ 5 ΄ὔ \ > 

μενον εἰς τέλος ἐλϑεῖν τῆς γενέσεως γίνεται. τὸ ὃ 

1 πᾶσιν Fb: πᾶν A ἐστιν Fe 2 γέγονε AF: γίνεται ὁ: est Ὁ 4 ywpet — 

ἔσχατον Fb: om. ACe χωροῦν] χωρεῖ C πᾶσιν CK?b: πᾶν A: om. F 

ἐπιπολάζει τὸ. om. Εἰ: mg. Κ΄ τὸ --- ἐπιπολάζον (5) om. C δὲ — χαὶ (pr.) 

om. F 5 ἐστιν c: comp. A 7 dpa Fb: εἴπερ A 8 ὅτι Ab: ὅτι ye corr. 

ex ὅτι yn F: ὅτι y © ᾽ΠῚ] ὑποτεϑὲν Fb: ὑποτιϑὲν A τὸ (pr.) Ε: 

om. A 12 συναποδείχνυσι A δυεῖν AC: δυοῖν Fe 14 τρόπων C 

ὃ ἡ] corr. ex dv A 16 phy F: μὲν A 19 οὕτω ACF: οὕτως c 

21 γενέσθαι Fb: γίνεσθαι A ὅπερ Fb: εἴπερ A εἶπε] 274013 22 ἐστὶ — 

γινόμενον (23) Fb: om. A alt. τὸ -- pr. φερόμενον (23) om. C 23 tO dpa — 

φορᾶς (24) b: mg. F': om. ΑΟς 24 τὸ δὲ --- ἂν (25) om. C 25 dpa Fb: εἴπερ A 

20 ὑπέμνησε F 27 οὕτως F: οὕτω A γίνεται F 29 γίνεται Fb: corr. 
~ 

ex δύναται Al 
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ὃ b] ΑΣΑ ΔῸΣ ces i Na ay Danie ah ae ee ee. age ΄ = ofr 

ovat οὐ τοῦτο pve OTL πᾶν TO γινόμενον εἰς τέλος ἔρχεται πάντως, BI! 
Φ 7 

GAR οὐχ ἀδύνατόν ἐστι τελειωϑῆναι. 

15 

yb 

ε oc »Ὲ ~ = Na ΄ , AP ΄ ee pal Seed ΄ - 

Ρ- 211088 Ἔπειτα πρὸς ὁμοίας γωνίας ἕως τοῦ χαὶ γὰρ of τόποι ὃν 

δύο τὸ μέσον χαὶ τὸ ἔσχατον. 

Δεύτερον ies τοῦτο δειχνύον, ὅτι ὡρισμένον τὸ μέσον ἐστί, 
\ a ~ ~ 

πρὸς ὃ ἣ φορὰ τοῖς ἔχουσι βάρος χαὶ dy’ οὗ τοῖς χούφοις, 2x tod πρὸς 
΄ / > ἘΞΑῚ DBI 3 la ΄, 4 ΄ 

ὁμοίας, ταὐτὸν δὲ εἰπεῖν πρὸς ἴσας, γωνίας φέρε σϑαὶ φερόμεναι τό τε 
~ w \ ~ \ / , , 5 εἶ 

πῦρ ἄνω χαὶ τὴν γῆν χαὶ τὰ βαρέα πάντα χάτω. χαὶ ὅτι of μὲν παλαιοὶ 
Ἁ \ ,ὔ ¢ ἊΝ Ν \ 3 ) > id \ \ ~ la / 

τὴν γωνίαν ὑπὸ τὸ ποιὸν GAN οὐχ ὑπὸ τὸ ποσὸν ἀνάγοντες τῷ ὁμοίῳ 
\ > ΄ ΞΘ ἢ > ? PRA ~~ Χ \ Sues , ¥. 

χαὶ ἀνομοίῳ Otypovy ἀλλ οὐχὶ τῷ ἴσῳ χαὶ ἀνίσῳ, ὡς οἱ νεώτεροι, εἴρη- 
, Vv , , 

ται χαὶ πρότερον: τὸ δὲ πρὸς ἴσας γωνίας χαταφέρεσϑαι φυσιχῶς τὰ βάρη, 
Vv ~ Ἁ ~ ~ ~ ~ / 

ὥστε ἴσας ποιεῖν τὰς πρὸς TH γῇ γωνίας, δῆλον ἐχ τοῦ χαὶ τοὺς τοίχους 
\ νι ἌΡ ΄ / 7 { Ω , a | 

χαὶ τοὺς χίονας τότε μόνον ἵστασϑαι βεβαίως, ὅταν 
ea ~ > \ \ \ X ~ / ᾿ ΄ Ὑ / σ \ 

ἑὸρασϑῶσιν. ἀλλὰ χαὶ τὰ ἀπὸ τοῦ μέσου πάλιν ἄνω φερόμενα ὥσπερ τὸ 
\ Ὁ ΕΔ Vv ~ \ ς ΄ { ΄ \ > Ν ΄ ~ 

TOP χαὶ αὐτὸ ἴσας ποιεῖ τὰς ἑχατέρωϑεν γωνίας πρὸς ἐχεῖνο TO μέρος τῆς 

ς, ὅϑεν ἄρχεται τῆς χινήσξως: ἀεὶ γὰρ τὰ ἀπὸ τοῦ μέσου χινούμενα f 17 i 
Sony \ Ω᾽ > ~ ἐπὶ τὸ xa}? ἑαυτὰ ἄνω χατὰ χάϑετον φέρεται, διὸ ἴσας ποιεῖ γωνίας τὰς 

ld σ w , Vv 

ἑχατέρωϑεν, ὅϑεν ἄρχεται χινεῖσϑαι. οὔτε γὰρ τὰ ἄνωϑεν χάτω οὔτε τὰ 
χάτωϑεν ἄνω παράλληλα φέρετα!, ἀλλὰ χαὶ τὰ ἄνωϑεν χάτω χαὶ τὰ χάτω- 

\ 

Dev ἄνω πρὸς τὸ χέντρον συννένευχε, διὸ χαὶ ἀεὶ μείζονα τ πρὸς ἄλληλα 
’, \ ) \ X » [4 ~ 

διάστασιν KATA τὴν πρὸς τὸ ἄνω γειτνίασιν ποιεῖται. εἰ οὖν συννεύει, πρὸς 
») Ὑ ’ , ’ , 

ὠνίας, “al εἰ πρὸς ἴσας φέρεται γωνίας, συννεύει" συννεύ- 
͵ 

νὴ ’ >] , , Ψ ‘ > aa) 

τι XOLVOY TEOAS, SO G πᾶντα φέρεται" οὐ γάρ ὁὴ Φ < A R ° 10) [9] ς is a vas 

airs | 
A Oo = [0] io wv) 

ae v σ \ ΄ τ Nv ν Ἃ ΄ 

παραλλαάξαντα NL φέροιτο ἄν: οὕτω γὰρ πάλιν ἐπὶ τὸ ἄνω ἂν φέροιτο" 
‘ 

© 

¥ . ; 
ἔστιν ἄρα τι ὡρισυένον. ἐφ᾽ ὃ τὰ TAVTAY όϑεν φερόμενα βάρη συμπεσεῖ- i ‘ ? T i ἷ [ 

- 2 \ ΄ ~ 
ται, τοῦτο OF EOTL TO WSG0V, ξΞιπξερ τὰ πανταχόϊ vey ets τοῦτο συννεύει. 

Ne oar ae x ΄ rN ΄ ε ΄ ΄ 
089 OTL τὰ ἀνωΐεν φερομξνα ἐπι τὸ WEOOY ὠρισμξνὴν φξρξεται. 
“ - ι 
0 TOU παντὸς 

, 5 ~ 

ἐπέστησεν, ὅτι avayxn τὸν ἀχούοντα ζητεῖν, πότ © 
oO 

Ὁ < Oy =I ~- « [-] 

, > \ 5 

υέσον ἣ ἐπὶ τὸ τῆς γῆς φέρεται, ἐπ τ τὸ αὐτό ἐστι τὸ ἀμφοῖν μέσον. 
\ phones tr [τς ς ΕΣ ἐὺ , \ > eae, ~ ~ 

χαὶ λέγει, ὅτι αὕτη ἣ ζήτησις ἄλλου ἂν εἴη λόγου χαὶ οὐχὶ τοῦ περὶ τοῦ 
, 

βαρέος χαὶ χούφου: τούτῳ γὰρ ἀρχεῖ πρὸς τὴν τοῦ βαρέος χαὶ χούφου δια- 
΄ * τ , \ 

φοράν, ὁπότερον dv ἢ τὸ μέσον, βαρὺ μὲν τιϑέντι τὸ πρὸς αὐτὸ φερόμενον, 
~ Np Le | eee } ie ~ oe SAT EEN See 3 = / aS ~ “ ΠῚ 

χοῦφον ὃξ τὸ ἀπ αὐτοῦ. χατὰ δὲ τὸ δεύτερον ταύτης τῆς πραγματείας βιβ- 

1 σημαίνει, ὅτι πᾶν Fb: ὅτι πᾶν σημαίνει A 2 ἐστι Ab: comp. F: τι ὁ 3 
viag A: 

δειχνύων A τὸ μέσον υ 

8 οἱ μὲν Ab: μὲν οἱ Fe 13 τοὺς ACE: τὰς 

ott AC: ἐστὶ τὸ μέσον Fbe 7 πρὸς Ab: om. F 

Cc 

ἄνω CF 17 ἑαυτὰ CF: corr. ex αὑτὰ A 21 γειτνίασιν F: γειτνίωσιν A 26 

τοῦτο Fb: om. A 30 οὐχὶ tod K*b: οὐχὶ ἡ AF: οὐχ ὃ C dl τούτῳ Ab » 

w 

τοῦτο Εἰ: τοῦτο c 

40 

45 

\ ψῳ ΝΥ ΄ ὮΝ 

πρὸς ὀρϑὰς γωνίας 3108 

5 

10 

16 

20 

25 

1 W- 

φέρεται γωνίας F: φαίνεται (-alv- in ras. ~ γωνίας Ke ὃ δειχνύον CF: 

‘ 

14 ἄνω φερόμενα Ab: φερόμενα 

εἰς 

t 
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λίον ἐν τοῖς περὶ τῆς γῆς λόγοις ζητήσας τοῦτο ““avayxy, φησί, πρὸς τὸ 316a 
~ \ ~ . » ΄ - 

τοῦ παντός" τ γὰρ τὰ χοῦφα χαὶ τὸ πῦρ εἰς τοὐναντίον τ τοῖς 
΄ Χ Ψ ΄ - 2) ce z βαρέσι πρὸς ἔσχατον φέρεται τοῦ περιέχοντος τόπου τὸ μέσον᾽᾿. ““φέρε- 30 

\ Ts ~ ~ f ὍΝ Ἃ \ ΄ = ΄ Vv 

ται O& χαὶ ἐπὶ τὸ τῆς γῆς μέσον, ἀλλὰ χατὰ συμβεβηχός, ἢ TO μέσον ἔχει 
‘ σα , ~ ~ ~ 

- ὅλως γάρ, εἰ πᾶν μόριον τῆς γῆς ἐπὶ τὸ μέσον 
2) γυ ὃ ἐν τῷ τοῦ παντὸς μέσῳ 

5 μα] ~ ~ ~ 

χινεῖται, οὐχ ἂν ἐπὶ τὸ τῆς γῆς μέσον xtvotto. 
Δείξ PAINE ὙῈΣ σ \ ‘x oe ὃ , s Vv id o- Δείξας 62, ὅτι ὥρισται τὸ μέσον, ἐφ᾽ ὃ φέρεται τὰ βάρος ἔχοντα, ὡς 8ῦ 

a NX 7 NN la ~ \ Ὕ δὴ ε΄ 

διὰ τούτου δεδειγμένου τοῦ χαὶ τὸ ἔσχατον ὡρίοϑαι: Ur γὰρ ὄντος ὡρισ- 
, ~ Ὁ ΄ \ > , 

μένου τοῦ ἐσχάτου οὐδὲ μέσον τι εἶναι οἷόν τε. εἴ γε μέσον ἐστὶ τὸ ἴσον 

10 πανταχόϑεν ἀφεστὼς τοῦ “ΠΟ ΟΝ δείχνυσιν. ὅτι ἐπὶ τοῦτο φέρεται! τὸ 
A Νὴ - > 5 > \ \ 

πᾶσιν ἐπιπολάζον: ἐπεὶ γὰρ ἐναντίον ἐστὶ τὸ μὲν ὑφίστασϑαι τῷ ἐπιπο- 
͵ 

5 ‘oe A 2. ~ > , \ Ἁ c ΄ \ \ A \ 

AGCELY, τὸ OE το τῷ ξσχατῳῷ. χαὶ TO DOME Σ eG χαι βαρὺ TAOS τὸ 40 

΄ Lp 5 , 5 Vv , 

WSOOY OALYETAL Oop DOWSVOY , αναγχη τὸ ἐπιπολαζ ον Has τὸ εὐ Sad φξρε- 

Lf cto ef γὰρ τὸ ἐναντίον πρὸς τὸ ἐναντίον, χαὶ τὸ ἐναντίον Tee τὸ ἐναν- 
τ > \ 3 

15 tlov. οὐ γὰρ δὴ πρὸς τὸ xdtw οἰσϑήσεται. οὐχέτι γὰρ ἂν ἐναντίον εἴη 
+3 ss \ ΄ Ξ 

οὐδὲ διάφορον τὸ ἐπιπολάζειν τοῦ ὑφίστασθαι: τὰ γὰρ χατὰ τὴν ρηπὴν 45 
> > > ΄ 5 

εναντια ἐπὶ εναντιοὺς φερεσ yar τύπους ἀναγχη. 

᾿Ασφαλῶς δὲ | πρὸς τὸ ἔσχατον τῆς χώρας εἶπεν, ἐν ἡ ποι- 810ὺ 
>) ~ ΄ 

οὖὗνται τὴν χι ἰνησιν" 00 γὰρ πρὸς τὸ τοῦ παντὸς εσγατην φξρξται τὼ 
) \ or \ ΕΣ - 

90 χοῦφον" ταύτην γὰρ ἢ ἀπλανὴς ἔχει τὴν χώραν: ἀλλὰ τὸ ἔσχατον τοῦ 
ς ey, ~ \ ‘5 a) 

ὑπὸ σελήνην, ἐν ᾧ χινεῖται τὰ βαρέα χαὶ χοῦφα χαὶ ὅλως τὰ ἐπ᾿ εὐϑείας ὅ 

χινούμενοι σώματα. τῷ δὲ ὑφίστασϑαι τὸ ἀεὶ προσέϑηχε δηλῶν τὸ ἁπλῶς 
~ ΄ 5 Ἃ / ar 

see τοῦτο yao ἐστι τὸ ἀεί τε χαὶ πᾶσιν ὑφιστάμενον. δείξας δὲ δύο 
/ 

Ἂ >) , a7 \ ~ 72 

25 ἔσχατον εἰχότως ἐπήγαγεν: διὸ χαὶ εὐλόγως τὸ βαρὺ χαὶ χοῦφον δύο 10 
> \ a7 

ἐστίν χαὶ γὰρ οἱ τόποι δύο τὸ μέσον χαὶ τὸ ΟΣ τς ct 749 Gun 
A γ [4 > ay ΄ 

οἱ τόποι χαὶ ἀντιχείμενοι, ἐφ ΠΥ at χινήσεις, χαὶ αἱ χατὰ τὰς χινήσεις 
΄ Coa ΄ ΄ ᾿ ᾿ > ΄ 
poral at ἐπὶ ΠΣ τοὺς τόπους δύο ἂν εἶεν χαὶ οὐ ula, ὡς 6 [[λάτων 
> _~ oT ΄ Ὁ Low BN Ghat aps a \ San \ ae es a Sighs . 2 
ἐν τῷ Τιμαίῳ Goxet λέγειν βάρος εἶναι τὴν ἐπὶ τὸν οἰχεῖον τύπον φορὰν 15 
ς ΄ - . ἊΨ» \ ΄ 7 a7 Vv ~ c ~ 

30 ἑχάστου τῶν στοιχείων βουλόμενος. χαὶ γάρ, ὥσπερ δύο ὄντων τῶν ἁπλῶν 49 

διαστημάτων τοῦ te xdxhov χαὶ τῆς εὐθείας δύο χαὶ al ἁπλαῖ χινήσεις 

γεγόνασιν, ἥ te ἐπ᾽ εὐϑείας χαὶ ἣ χύχλῳ, οὕτω χαὶ δύο ὄντων τόπων τοῦ 

τε μέσου χαὶ τοῦ ἐσχάτου δύο χαὶ at ῥοπαί εἰσι χαὶ τὰ nat αὐτὰς χινού- 20 

usva σώματα τό τε βαρὺ χαὶ τὸ χοῦφον. εἴρηται δέ, ὅτι ὃ [ἰλάτων τὸ 

‘ane ταὐτὸν σημαίνειν τῇ ῥοπῇ λογισάμενος ὥσπερ ῥοπὴν οὕτω χαὶ βάρος Φ9 Or 

v ΄ ΄ ΄ ͵ 2 >. 

ἔχειν πάντα πρὸς τοὺς οἰχείους τόπους λέγει χαὶ τοῦτο πεποίηχεν ἐναργὲς G ὶ i | he 

1 φησί] cap. 14. 296612 3 τὸ (pr.) Fb: tt A 3.4 φέρεται] xth. 29616 4 7] 

ΟΌΠΡ ΟΣ ἡ Kein es ajo Ai: erna ab 6 χινεῖται Fb: χινεῖσθαι C20) HET So) a. 

9 τι εἶναι AFb: wpictat c et in ras. Καὶ 10 ἀφεστὼς K: ἐφεστὼς A: ἀφεστὸς Fe 

11 πᾶσιν Fb: πᾶν A 14 χαὶ -- πρὸς τὸ ἐναντίον CFb: om. A 15 ἂν b: supra- 

ser. ὡς om. τ ἐναντίον ἂν Fe 16 τοῦ F: to A 23 πᾶσιν Fb: πᾶν Ac 

25 πήγαγε FE δύο] δύ᾽ ο 28 αἱ F: tas A 29 Τιμαίῳ] 63 6 33 αὐτὰς 

Fb: ad” A 
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\ ~ 7.8 > ’ Ἢ ἜΦΗΝ Se ΄"»Μ “"» \ ma 5 al ‘ . 

διὰ THS εἰχόνης ἐχξείνης. περὶ TS THOS YE ξγραφε" χάλλιον γὰρ πάλιν αὔτων 516b 

ἀχούειν τῶν τοῦ [Πλάτωνος ῥημάτων ὡς χρυσοῦ ἀργύρῳ τοῖς τοῦ ᾿Δριστο- 26 
ak Ξ 2 , Ἂν ‘ CC Lv P? ~ ~ a rape q? Lal ΄ ~ 

τέλους ἐλλαμπόντων εἰ τις ἐν τῷ τοῦ παντὸς τόπῳ, xath ὃν ἢ τοῦ 
a“ \ τ᾿ ΄ , > \ ~ x” 5» ( ᾽, v 4 

πυρὸς εἴληχε μάλιστα φύσις, οὗ xat πλεῖστον ἂν ἠϑροισμένον εἴη, πρὸς ὃ 
“7 = > \ > ? 5 Ξι Ν / 5 ~ Vv ‘4 ~ 4 

φέρεται, ἐπεμβὰς ἐπ᾽ ἐχεῖνο χαὶ δύναμιν εἰς τοῦτο ἔχων μέρη τοῦ πυρὸς 30 

ἀφαιρῶν ἱσταίη τιϑεὶς εἰς ὙΠ τ αἴρων τὸν ᾿ξογὸν χαὶ τὸ πῦρ ἕλχων 

, ~ 

βιᾶται: ῥώμῃ γὰρ υἱᾷ δυοῖν dua μβτοωριζ ζομένοιν τὸ μὲν ἔλαττον μᾶλλον 
ΞΡ ὯΝ ΄ a Ε = » AC atte LF \ a ta 
τὸ δὲ πλέον ἧττον ἀνάγχη Tov χατατεινόμενον ξυνέπεσθϑαι τῇ βία. χαὶ τὸ 30 

μὲν πολὺ βαρὺ χαὶ κάτω φερόμενον χληϑῆναι, τὸ δὲ σμιχρὸν ἐλαφρὸν χαὶ 
» ) iad ~ ξ΄ ~ 

ἄνω. καὶ οὕτω μὲν φανήσεται τὸ πῦρ βαρύ: εἰ δὲ ἐν γῇ ἑστῶτες γεώδη 
\ ΄ » QZ > ΄ σ \ a \ > > 

σώματα ἄνισα ὕϑέντες εἰς τὰς πλάστιγγας εἴλχομεν τὸν ζυγὸν εἰς ἀνόμοιον 
», Lh , a X fs ¢c~ pa So = pe = = 

ἀέρα βιαζόμενοι, τὸ Gutxpotepny ῥᾷον τοῦ μείζονος συνέπεται: χοῦφον οὖν 40 

αὐτὸ προσειρήχαμεν χαὶ τὸν τόπον, εἰς ὃν βιαζόμεϑα., ἄνω, χαὶ oe χατὰ 

τοῦτο χοῦφον 7 γῆ. ὅτι μέντοι, χἂν τὸ ἄνω χαὶ τὸ κάτω Uy προσίηται 

ὃ [Πλάτων ἐν τῷ παντὶ σφαιρικῷ ὄντι ὑνηὸὃὲ τὸν τοῦ χούφου καὶ βαρέος 
διορισμὸν ὡς 

διαφορὰν τῆς ἐπὶ τὸ μέσον χαὶ τὸ πέριξ cee ς, σαφῶς, | οἶμαι, δεδή- 31 
Awxev εἰπών: ᾿᾿ταῦτα οὖν δὴ διαφόρως ἔχειν αὐτὰ πρὸς αὑτὰ ἀνάγχη διὰ 

Ἁ 

τὸ τὰ πλήϑη τῶν γενῶν τόπον ἐναντίον ἀλλήλοις κατέχειν. 

σ' » 5 σ ~ 

p.312a8 "Kote δή τι xat μεταξὺ τούτων ἕως τοῦ ἀὴρ δὲ πλὴν 
~ » 

+ Ca) ΄ ε ΄ > σ “y 
ὧν αὐτῶν xodowy χαὶ βαρέων εὑρισχομένων. οἷδεν ὅμως 45 

qa 

ao Vv ~ 5 , ~ ~ 

Δείξας, ὅτι δύο ὄντων τῶν ἀντιχειμένων τόπων τοῦ τε μέσου χαὶ τοῦ 10 
> > , 7 > \ \ > ‘ ΄ , oe tt ὦ \ 

εσ oye τοῦ ἀναγχη OVO εἰνᾶι χαὶ τὰ ET αὐτοὺς χινουμξνα TO τε ATAWS βαρὺ 

om ~ > ΄ " ~ > ~ , ΝΣ 

χαὶ τὸ ἁπλῶς χοῦφην. εφῴεζὴς GELAVUGLY EX τοῦ ἀντιχεῖσϑαι TOLTOVE τοὺς 

ΤΑΙ ἐπ δὶ \ Lae eN ἈΠ τ , ral \ eg = torus ἀλλήλοις, ὅτι ἔστι τις χαὶ μεταξὺ αὐτῶν τόπος, ὃς πρὸς ἕχάτερον 15 
΄ - ΄ Vv ~ ~ , τ 

ἐχείνων τὸν τοῦ Etépov λόγον ἔχει: τοῦτο γὰρ τῶν μεταξὺ πάντων ἐστὶν 
» »ν » ld 

ἴδιον. διὸ πρὸς μὲν τὸ χυρίως μέσον τε χαὶ χάτω ἄνω τε xal ἔσγατός 

ὃξ τὸν χυρίως ἄνω τε χαὶ ἔσχατον 6 μεταξὺ 
χάτω τε HAL 

‘ \ v “4 Ἁ \ ec ~ ~ ν aX ΄ - , ” 

χαὶ τὰ ἄχρα σώματα, τὸ μὲν ἁπλῶς χοῦφον, τὸ OF ἁπλῶς βαρύ, οὕτω 
Vv. ΄ \ / Vv v ~ 

“OL μεταξὺ ὄντος τόπου THY συναμφοτέρων ἔχοντος ἰδιότητα ἔστι χαὶ σῶμα 

2 χρυσοῦ ce: χρυσὸν A: χρυ F ἀργύρῳ Fb: ἀργύρου A ὃ. ἐλλαμπόντων F: 

ἐλαμπόντων Α εἴ τις] xth. Tim. 63b Sq. 5 τοῦτ ὁ 10 pr. χαὶ — χληϑῆναι 

Fb: 

ἀνόμοιον Fb: εἰς ἀνόμοιον ζυγὸν tov A 15 χοῦφον Fb: χούφη Ac 16 Πλάτων] 

a 

om. A 12 εἵλχομεν F: εἰλὴν A: ἕλχοιμεν c: traxerimus Ὁ τὸν ζυγὸν εἰς 
Σ 

Tim. 63a 19 εἰπών] Tim. 63 Ὁ ταῦτ᾽ ὁ αὑτὰ] αὐτὰ AF: abt? ς 
21 

AC: 

28 

δή A: δὲ δή Fe zat AF: zat τὸ ¢ 24 χαὶ AC: om. Fb 20 χαὶ 
suprascr. comp. F: om. b 27 ἑτέρου ACFb: éxatépov c γὰρ CFb: om. A 

τὸ ACFb: tov ς 29 te A: om. CF 32 συναμφότερων CFb: συναμφό- 

| τερον A 

= $ 

΄ θυ σ QL 97 " - " ΄ >? > 
EGOS EOTLY. WOOTEN OF OLN οντῶν τῶν AXOWY TOTWY OUN yy 20 
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σι 

10 

bo σι 

ce ~ “᾿ ~ \ ~ ar 

μεταξὺ οὐχέτι ἁπλῶς βαρὺ ἢ χοῦφον, ἀλλὰ βαρὺ χαὶ χοῦφον πρὸς Exad- 8174 
~ Ὑ σ 2 \ TS \ Sr Y. >i Ph \ αὐ X 

τερον τῶν ἄχρων, ὅπερ ἐστὶν ὕδωρ χαὶ ἀήρ. ety δὲ dv χατὰ μὲν τὴν 
is δύο διαίρεσιν τῶν τόπων δύο χαὶ τὰ σώματα δεδειχὼς τὰ χατὰ φύσιν 2 

π᾿ αὐτοὺς φερόμενα, τῷ δὲ ba εἶναι ἀνὰ μέσον THY διαίρεσιν μιηδὲ τὸν 

ἄνω πάντα ὅμοιον εἶναι μηδὲ τὸν χάτω, ἀλλὰ τὸ τοῦ ἄνω ἔσχατον χαὶ 

τὸ τοῦ χάτω ἄκρον: ὥσπερ τῷ τόπῳ, οὕτω χαὶ τῇ φύσει πλησιάζειν 
ἀλλήλοις χαὶ μὴ ἁπλῶς ἄνω cee ἁπλῶς χάτω εἶναι, χαὶ τὰ ἐν τούτοις 30 

σώματα, οἷον μέρη ὄντα τὸ μὲν τοῦ ἄνω τὸ δὲ τοῦ χάτω, χαὶ πρὸς 
vy INL \ Pacts sea ay | >. \ 7 NX QZ \ » An ΟΝ / 

ἄλληλα συγγενῆ δύο χαὶ ταῦτά ἔστι. διὰ TL GE OVO τὰ Axpa, χαὶ διὰ τὶ 

τὰ πάντα τέσσαρα, αὐτὸς ἐν τοῖς [lept γενέσεως χαὶ φϑορᾶς ἐρεῖ ἀχρι- 

βέστερον. 
Ὑποστήσας δὲ τῷ λόγῳ τὰ τέσσαρα στοιχεῖα, τίνα πρὸς ἄλληλα λόγον 35 

> lf ἊΝ ΄ fe, 

ἔχει, λοιπὸν παραδίδωσιν. ἔχων δὲ ὡς ἐναργές, ὅτι ἣ μὲν ὕλη περιέχεται 

ὑπὸ τοῦ εἴδους, τὸ δὲ Eldns περιεχτιχόν ἐστι τῆς ὕλης, χαὶ ἐπὶ τῶν εἰδο- 

ΤΕ ΤΕ. ΠΟ ἤδη σωμάτων τῶν χατὰ τόπον χινουμένων τὸ μὲν ὕλης φησὶ 
΄ \ ΄ ~ a7 ἢ \ \ \ 32 t 

λόγον ἔχειν τὸ περιεχόμενον --- τοιοῦτον δέ ἐστι to βαρὺ χαὶ ἐν μέσῳ — 40 

τὸ δὲ εἴδους τὸ περιέχον: τοιοῦτον GE τὸ χοῦφον χαὶ ἄνω. ταῦτα μὲν 
, Ν 

χαὶ περιεχόμενον χαὶ εἴδους [0] ἁπλῶς, τῶν ὃὲ μεταξὺ ἕχάτερον περιέχον τ 

χαὶ ὕλης 2 ει λόγον πρὸς ἄλλο xat ἄλλο. ἐπειδὴ 68 οὐ μόνον ἐνταῦϑα 
, 

ἀλλὰ χαὶ ἐν ἄλλοις χρῆται τῇ ἀναλογίᾳ ταύτῃ 
1 

ἐπὶ τῶν στοιχείων, ἵνα μὴ 45 
~ ~ 5 , \ ~ ri 

λέγῃ τις. ὅτι Ext τῶν οὐσιῶν ἀληϑὲς τοῦτο, οὐχέτι μέντοι χαὶ ἐπὶ τῶν 9110 
A 

χατὰ τόπον ρθε χοινοποιεὶ τὸν λόγον χαὶ πρὸς τὰ ἄλλα. οὐ μόνον 

Ἰάρ, φησίν, ἐπὶ τῶν οὐσιῶν ἔστιν αὕτη ἢ διαφορὰ χαὶ ἀναλογία ἢ ὡς 
or 

ὟΝ, fod 35 ~ ~ la οἷ ~ ~ 

εἴδους πρὸς ὕλην, ἀλλὰ χαὶ ἐν πᾶσι τοῖς γένεσι" χαὶ yap ἐν τῷ ποιῷ 
᾿ΕΝ a \ Ne oN Cc \ Wd > ees \ SX Jt \ = ! Ἔ A oc 

τὸ λευχὸν χαὶ τὸ ϑερμὸν εἴδει ἀναλογεῖ, τὸ GE μέλαν χαὶ τὸ ψυχρὸν ὕλῃ, 
Ws) ~ ~ \ \ ΄ \ \ σον Y oan \ ND 

χαὶ ἐν τῷ ποσῷ TH μὲν μέγα χαὶ TO TOAD εἴδει, τὸ δὲ μιχρὸν χαὶ ὀλίγον 
σὰ \ ἧς X Ve ὟΝ ς ἊΝ lA σ΄ ΑΙ \ Oo »" XV »Ἅ 

ὕλῃ. χαὶ ἢ μὲν ass ae ἢ δὲ μείωσις ὕλῃ. χαὶ ὅλως τὰ τ 
> ~ " row ε ΄ Y gt 
ἐν ταῖς ἀντιϑέσεσιν ὡς εἴδει ἀναλογοῦντα λαμβάνεται, τὰ δὲ χαταδεέστερα 10 

᾿ 

ὕλῃ καὶ στερήσει. χαὶ ἐν τῇ χατὰ τόπον οὖν ἀντιϑέσει τὸ μὲν ἄνω τοῦ 

ὡρισμένου, τουτέστι τοῦ εἴδους" τοῦτο γὰρ τὸ ὡρισμένον, διότι χαὶ τὴν 

ὕλην ἀόριστον xav? ἑαυτὴν οὖσαν τὸ εἶδος ὁρίζει. τὸ δὲ χάτω τῆς ὕλης. 

εἰπὼν δὲ ταῦτα περὶ τῶν τόπων χατὰ τὸ ἑξῆς εἶπεν ἂν περὶ τῶν ἐν τοῖς 15 
΄ la οἱ ~ 7: Vv 

τόποις gue a ὅτι τὸ usv ἄνω περιεχτιχὸν ὄν, οἷον τὸ πῦρ. εἴδους ἔχει 

λόγον ἐνεργείᾳ χοῦφον ὃν χαὶ ἐπιπολάζον πᾶσι, τὸ δὲ χάτω περιεχόμενον 

χαὶ ὑφιστάμενον πᾶσι βαρὺ ὃν χατ᾽ ἐνέργειαν Bhs: ὃ 68 τοῦτον τὸν βαῦμὸν 
ων DIN ~ ~ o ~ ~ Χ [4 

παρελϑὼν ἐπὶ τῆς χοινῆς ὕλης τοῦ βαρέος χαὶ χούφου ποιεῖται τὸν λόγον, 20 
\ Oo ied [4 5) ἈΝ 5 / > > / » Ω) tay , \ 

YTS ὕλη μονὴν εστι χαὶ OLXETL EONS. ηιαῴξερξι GE, χαῦ ἢ XOUG0V0 {LEV 

7 ἀλλήλοις ΟΕ»: ἄλλοις A 9 χαὶ ταῦτά ACb: αὐτά Ε':΄ χαὶ αὐτά c ἐστιν ¢ 

10 [epi γενέσεως] II 2 13 ἔχει CKb: ἔχει τινά A 16 ἐστι AF: om. C: ἐστὶν 6 
23 διαφορὰ F: corr. ex φορὰ A ἡ (alt.) Bs. 4 A 25 τὸ (pr.) C: οὐ μόνον 

τὸ Ab: τὸ μὲν Fe 90 τοῦτο --- ὁρίζει (31) om. ὃ 32 περὶ (pr.) Fb: παρὰ 

comp. A πὸ AF: tac 36 παρελϑὼν F: προελθὼν A: peracto b 

37 
3 
χούφου AF: χοῦφον c 
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~ > > , > By ¢ ~ ΓΤ 4; > va ~ 

οὖσα ὕλη ὕλης ἐστίν, οὐχ αὐτὴ ἑαυτῆς, ἀλλὰ τῆς βαρύτητος, εἴδους μὲν 81] b ‘ 

> / S [ὦ υ , Vv a7 ΄ ΄ ἂγ ὰκὶ ~ , 

οὔσης ἐνεργείᾳ, λόγον δὲ ὕλης ἐχούσης. ἔστι δέ, φησίν, % αὐτὴ τοῦ χού- 

pov χαὶ βαρέος ὕλη — διὰ τοῦτο γὰρ χαὶ μεταβάλλει εἰς ἄλληλα — τὸ 0 
\ δὲ εἶναι αὐτῇ χούφου χαὶ βαρέος αὖϑις οὐ ταὐτόν. χαὶ σαφηνίζει τοῦτο 

5 Ov ὑποδείγματος τοῦ σώματος τοῦ νόσῳ χαὶ ὑγείᾳ ὁποχεϊμένου χαὶ ὕλης 

πρὸς ταῦτα λόγον ἔχοντος. χαὶ γὰρ τοῦτο νοσερὸν χαὶ ὑγιαστόν ἐστιν ὡς 

πεφυχὸς νοσεῖν χαὶ ὑγιαίνειν, χαί ἐστι μὲν τὸ αὐτὸ σῶμα χαὶ τὸ αὐτὸ 30 

ὑποχείμενον, τὸ δὲ εἶναι χαὶ ὃ λόγος τοῦ νοσεροῦ χαὶ τοῦ ὑγιαστοῦ ἕτερος" 

ὃ μὲν γάρ ἐστι τὸ πεφυχὸς νοσεῖν, ὁ δὲ τὸ ὑγιαίνειν πεφυχύς, ταῦτα OE 

10 ἕτερα, διότι χαὶ τὰ ἐνε “τι , πρὸς ἃ ταῦτα δυνάμει, ἕτερά ἐστιν. ἐπειδὴ 
Ἐπ \ >} ~ 

οὖν τὸ εἶναι χούφου ὕλη οὐ ταὐτόν ἐστι τῷ εἶναι βαρέος ὕλη; χαὶ μάλιστα 35 
‘ 

> ~ \ 

προσεχῶς, ἀλλὰ χατά τινα διαφορὰν {γε eee τῇ ὕλῃ aire! Vep ρμότητος 
i 

" Ἅ id f 

ψύξεως ἣ ξηρότητος ἣ ὑγρότητος ἤ τινος ἄλλης τοιαύτης ἢ μὲν χούφου 
4 ¢ ON ΄ ΄ a~ fed "7 5 
ὕλη ἣ 6& βαρέος γίνεται, δῆλον, ὅτι τὸ μὲν ἔχον πρὸς χουφότητα ἐπιτη- 

Oo ~ Ν 5 wv \ δε “ »] Vn 

15 δείαν ὕλην χοῦφον χαὶ ἀεὶ ἄνω ὃν ἣ γινόμενον, ὃν μέν, ὅταν ἔχῃ ἤδη 40 
~ 

\ , ied , ~ PA σ ΄ \ >\ ‘ » f 

τὴν τοιαυτὴν ὕλην. ie ercere Os, OTAY γίνομξνην. τὸ ὃς THY EVAVTLAV. 

ld δ A PS σ » Nt ‘ \ >, \ 

TOUTEOTL THY πρὸς βαρύτη τα ἐπιτη 10 ὃεί ως ἔχ OLOGY, ὕλην cy ov βαρὺ χαὶ αξὶ 

\ , \ SX > C9 o » ? > V4 σ 

χάτω. τὸ δὲ ἀεὶ δηλοῖ “ἕως ἂν τὴν τοιαύτην ὕλην ἔχῃ, ἐπεὶ δῆλον, ὅτι 

εταβάλλεται χαὶ αὐτά. xal μέντοι χαὶ διαστέλλει τὸ ἁπλῶς χοῦφον χαὶ 45 
Ἂν w \ c ~ >| \ > | , 5 \ ~ Νὴ Ἁ Δ᾽ \ 

20 ἀεὶ ἄνω χαὶ ἁπλῶς βαρὺ xat ἀεὶ χάτω ἀπὸ τῶν ποτὲ μὲν ἄνω ποτὲ δὲ 
> ἘῸΝ 4 ἜΑΡ ΣΑΣ ΟΥ̓ uses . >\ Ane ΄ Tah’ 6 

οἷα τὰ μέσα. στοιχεῖα “ἐστι: τὸ Ge ἕτέρας μέν, φησί, 3188 χάτω Yt 

τούτων ΓΕ a σῶμα, ὡς μήτε ἁπλῶς δυνάμει χούφας εἶναι UATE ἁπλῶς 
> \ oP le Ἐπὶ \ ε Ξ \ 

βαρείας, ἀλλὰ πρὸς ἀλλήλας ἐχούσας τὸ βαρὺ χαὶ χοῦφον, ὡς ἁπλῶς χαὶ 

χαϑόλου εἶχον ἣ ἁπλῶς χούφη χαὶ ἢ ἁπλῶς βαρεῖα, χαὶ 11} ὕλας τὰς 5 

25 τοιαύτας ἐπαμφοτεριζούσας ἔχει χαὶ ἄνω χαὶ χάτω φερομένας ἁπλῶς, οὐχ 
+, ~ xs, 4)0 ὁ Ne ἐὐτι ἊΣ ele ~ 5 

ὡς χαϑόλου ΤΕ ὥς. ἀλλ ὡς πρὸς ἀλλήλας ἁπλῶς, ὅτι τὸν τῶν ἁπλῶν πρὸς 

ἀλλήλας ἔχουσι λόγον. 
? δι ~ \ a\ ¢ l4 \ , ΟῚ Ὑ 

Αντὶ ὃ OF TOV TO OF ετερᾶς ξν TOUTWY, ἐχούσ ς OF OUTW πρὸς 10 
5 , >: wv 5 efi ΄ ς >\ 

ἀλλήλας οἷδε xat ἄλλην γραφὴν 6 ᾿Αλέξανδρος τοιαύτην: “tH δὲ πέρας 
ι 

\ ? \ 2 ~ , \ > 

30 μὲν τούτων ἐχούσας, χαὶ ἐλλειπῇ ταύτην οἴεται THY γραφὴν χαὶ εἶναι 

] ὕλης AFb: om. c εἴδους F: εἶδος Ab 1. 2 μὲν οὔσης] manente Ὁ 

4 αὐτῇ] huic b: αὐτὴ AF: αὐτὸ c ὃ νόσῳ ΟΕ»: νοσώδους A ὑγείᾳ Ο: ὑγείᾳ 

χαὶ A: ὑγιείᾳ ὁ 6 ἐστιν] ἐστι A 7 μὲν Fb: om. A 8 vosepod A: ὑγιαστοῦ 

Fbe χαὶ τοῦ Fb: om. A ὑγιαστοῦ] ὑγιαστιχοῦ A: νοσεροῦ Fhe 9 ἐστι Fb: 

om. A νοσεῖν Ab: ὑγιαίνειν Fe 6 (alt.) Fb: to A ὑγιαίνειν πεφυχὸς A: 

nalum est sanum esse b: πεφυχὸς νοσεῖν Fe 10 τὰ EF: illud Ὁ: om. A 12 προσ- 

εχῶς Ab: comp. F: προσέχεις ὁ ἐγγινομένην c 13 7 (quart.) ec: χαὶ AFb 

15 7 Fb: om. A γινόμενον Fb: γενόμενον A ὃν (alt.) Fb: om. A 18 ἔχῃ 

ce: om. A: ἔχοι ἘΠ: habet b ἐπεὶ A: ἐπειδὴ F 22 τούτων Fb: om. A 

εἶναι Fb: ἄνω A 23 χοῦφον CF. τὸ xodgov Ac 24 χαϑόλου Fb: zat? οὗ A 

λ 
Ἦν (alt.) F: om. A 27 ἀλλήλας F: ἄλλη A 28 δὲ tod] τοῦδε F τοῦ τὸ] 

τοῦτο A δ’ (alt.) ¢ δ᾽ (tert.) ¢ 29 ddan” A 30 τούτων F: tot ὃ 

οὗτων A: eorum Ὁ ἐλλιπῇ Fe 
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τὸ πλῆρες ᾿ τὸ OF τι σῶμα τέρας υὲν τούτων ἐστίν, ἔχει ὃὲ Shas οὕτως 3188 
ἐχούσας πρὸς ἀλλήλας, ὡς αὗται ἁπλῶς, χαὶ διὰ τοῦτο χαὶ ἄνω καὶ xdtw 15 

f 

eur a διότι πῇ μὲν χοῦφαι πῇ ὃς βαρεῖαί sict’. πέρας γάρ ἐστι 
τοῦ μὲν ἁπλῶς χούφου τὸ πῇ χοῦφον χαὶ πρός τὶ βαρύ, τοῦ δὲ ἁπλῶς 

5 βαρέος τὸ πῇ βαρύ: τὸ γὰρ πρῶτον πεπαυμένον τοῦ ἁπλῶς πῇ γίνεται" 
“AY χατηγορῆται οὖν χατὰ τοῦ πῇ χούφου τὸ πῇ βαρὺ χαὶ ἀνάπαλιν, ὡς 20 

Ξ > 5. eee χατηγορεῖται: ἐν οἷς οὖν σώμασιν at ὗλαι τὰ πέρατα ἔχουσιν ἀμ- 
~ 5 % 

φητέρων τῶν τὸ ἁπλῶς ἐχουσῶν, χαὶ αὐτὰ τὰ σώματα ἐπαμφοτερίζει. 
(aa AY » Ν . ra >A) Le > . -“ > ~ , NGC Sian 5 se δὲ av, φησὶν ὃ ᾿Αλέξανδρος, Shas ἐν tots σώμασι τὰ ὑποχείμενα ᾿ 

10 G } port μὲν ἄνευ δὲ τῶν ἄλλων ποιοτήτων λαμβανόμενα ξηρότητός 2% 
\ » ΄ > an 

τε χαὶ τῶν ἄλλων. μήποτε ὃὲ ἢ μὲν ροπὴ τὸ ἐπιγινόμενον εἶδος ἦν xov- 
DD he c , (INA 4 \ f 7) 

φότης ἡ βαρύτης ὑπάρχουσα, αἱ ὃὲ ὗλαι μετὰ ϑερμότητος xat ψυχρότητος, 
. 7 ¢ in 

ξηρότητος χαὶ ὑγρύτητος, ὧν at μὲν χουφότητα at δὲ βαρύτητα ἐπιδέχονται. 
- \ Ὁ ~ \ rs ΄ - ΄ ~ 

διὰ OF τοῦ τὰς ὕλας χαὶ τὰ ὑποχείμενα τοῖς στοιχείοις πᾶσι δειχνύναι 30 
wae XY > , σ ῳ = tp 

15 διάφορα τὸ xat οἰχείαν φύσιν ἔχαστον xal τῶν μεταξὺ χαὶ μὴ χατὰ μίξιν 

τῶν ἄχρων εἶναι τοιοῦτον, ὁποῖόν ἐστιν, ἀποδείχνυται" διὸ οὐχέτι ἀχολου- 
ὟΝ 57 ox 5 iA ͵΄ « a , 

ϑήσει ταῦτα λέγοντι πολὺν ἀέρα ὕδατος ὀλίγου γίνεσϑαι βαρύτερον. διότι 
Vv ΄ - - 

ὃ ἀὴρ χαὶ τὸ ὕδωρ ἔχουσι χαὶ χουφότητα χαὶ βάρος, ὅτι μεταξὺ ἐχείνων 35 
~ id ~ » \ Vv ΄ ~ ΄ 9 = 

τῶν ἁπλῶς τοιούτων χαὶ ἔσχατά πως αὐτῶν χαὶ πέρατά ἐστι, χαὶ διὰ 
τε , -- ~ 7 4 2 ͵΄ ~ = > oma) 

20 τοῦτο TO μὲν ὕδωρ τοῖς ἄλλοις ὑφιστάμενον ἐπιπολάζει τῇ γῇ. ὃ δ᾽ ἀὴρ 
\ ΄ 

τῷ πυρὶ ὑφιστάμενος πᾶσιν ἐπιπολάζει. 

: Dy ms Bt ΄ : ΄ g A 
p- 312298 ᾿Κπεὶ δέ ἐστιν ἕν μόνον, ὃ πᾶσιν ἐπιπολάζει ἕως τοῦ 40 

, , ὥσπερ ἐν χρώμασιν. 

Εἰπὼν εἶναί τι μεταξὺ σῶμα τοῦ τε ἁπλῶς χούφου χαὶ τοῦ ἁπλῶς 

25 βαρέος, ὃ πῇ μὲν χοῦφον πῇ 6& βαρύ ἐστι πέρας ὃν τ τῶν ἁπλῶς 45 

χαὶ διὰ τοῦτο δύο ὄντα μεταξὺ πυρὸς χαὶ γῆς 6 ΠῚ χαὶ τὸ ὕδωρ, τούτων 

οὖν συντόμως | ὑπομνήσας διὰ τοῦ ἐπεὶ δέ ἐστιν ἕν μόνον, ὃ πᾶσιν 318b 

4 > σ 

ειναι., τεσσᾶρας, οὕτῷ 
ν 

ἐπιπολάζει χαὶ τῶν ἑξῆς ἐπάγει ὥστε ἀνάγχη χαὶ τὰς ὗλας τοσαύτας 
δὲ (ὡς) μίαν μὲν ἁπάντων τὴν αὐτὴν εἶναι, χαὶ Or 

80 ἄλλους μὲν λόγους τοὺς ἐν τῷ πρώτῳ τῆς Φυσιχῇς ἀχροάσεως ῥηϑέντας ὅ 

χαὶ μέντοι εἰ γίνοιτο τὰ τέσσαρα ἐξ ἀλλήλων, ὡς δέδειχται πρότερον, τὸ 

4 βαρύ Ab: κοῦφον Fe 10 δὲ F: δὴ A: om. ὃ 11 δὲ Fb: om. A ἡ μὲν 

ῥοπὴ Fb: τῇ μὲν ῥοπῇ Ac 13 ξηρότητος b: χαὶ ξηρότητος A: ξηρότητός τε F 

14 δὲ om. b 17 ante ταῦτα add. ta Ke γίνεσθαι F: γενέσθαι Ac 18 χαὶ 

τὸ ὕδωρ Fb: om. A 22 8° Ὁ 23 χαὶ (alt.) F: om. A χρώμασι F 

24 cov te B= τοῦτο (δ: cop τὸ 8 ‘cor, A 25 exdtepov ACKFb: éxatépov ὁ 

τῶν CFb: tod A 26 γῆς CFb: χαὶ ὕδατος A ὁ ἀὴρ A: ἀὴρ C: ἀέρα Fe 

τὸ A: om. CFe 21 Or Ὁ μόνον ACb: om. F 28 ὥστ᾽ ὁ 29 τέσσαρας 

A: ὃ F: τέτταρας ¢ οὕτω AFb: τὸ ¢ ὡς scripsi: om. AFbe υνὲν] mut. 

in ὡς Κ΄ 80 τοὺς AC: om. F: ἔδειξε c πρώτῳ] cap. 7 31 ante ef add. 

nat Ke γένοιτο © 



SIMPLICI IN L. DE CAELO IV 5 (Arist. p. 312028] 721 

ἵναι ἕτερον ἐχούσας" ἄλλος γὰρ λόγος τῆς ὡς πυρὸς προσεχοῦς 318» 
oo \ σ ~ c ~ ’ \ wv ~ ΄ , 

ὕλης χαὶ ὅλως τοῦ ἁπλῶς χούφου χαὶ ἄλλος τῆς Exdotnn τῶν ἄλλων. 
δοχεῖ δέ μοι περὶ τῆς ὑποχειμένης τοῖς στοιχείοις ὕλης πολὺν ποιεῖσϑαι 10 

λόγον χαὶ μίαν αὐτῶν χαὶ τετραπλῆν δειχνύων χαὶ πρότερον μέν, ὅτε ἔλεγε 

5 τὸ δὲ ee μὲν τούτων. ἐχούσας δὲ οὕτως πρὸς ἀλλήλας᾽ ἀπὸ τῶν 
\ 

ὑλῶν δύο τὰ μεταξὺ δειχνὺς ε δι ἐχείνων δὲ τὰ ἄχρα, νῦν δὲ ἀπὸ τοῦ δύο 
- - ὺ ΄ 

μὲν εἶναι τὰ ἄχρα δύο δὲ τὰ ξὺ τέσσαρας τὰς ὕλας εἰ ἰσάγειν, διότι 15 

τὸ προχείμενον ἦν ἐξ ἀρχῆς τὸν τρόπον τῆς ἐξ ἀλλήλων γενέσεως τῶν 

στοιχείων εὑρεῖν: οὕτω γὰρ χαὶ πόσα χαὶ τίνα ἐστὶν εὑρεϑήσεται. 6 δὲ 
10 τρόπος τῆς ἐξ ἀλλήλων γενέσεως, ὡς ἐν τῇ [Περὶ γενέσεως διδάξει, χατὰ 

τὴν διαφορὰν τῆς προσεχῶς αὐτοῖς ὑποβεβλημένης ὕλης ual τὴν χοινωνίαν 20 
SESS τ τρος 

᾿Αλλὰ πῶς εἰπὼν ἐπεὶ 62 ἐστιν ἕν μόνον 6 naoty aE Nee 

xat ἕν, ὃ πᾶσιν ὑφίσταται, ἀνάγκη δύο εἶναι ἃ 

15 λάζει τινὶ καὶ ὑφίσταταί τινι εἶτα ἀπο τῶ οὐδὲν γάρ, φησί, χωλύει 
/ 

! 

μασιν; εἰ γὰρ dhafc * τὸ πρότερον, ὅτι ivy δύο εἶναι τὰ μεταξύ, πῶς 
2 = a a ΟἹ =~ - 

- > 5 " a 

τοῦτο ἀληϑές, ὅτι οὐδὲν χωλύει καὶ Ev x εἶναι τὰ μεταξύ: ἔοιχεν 

οὖν τὸ μὲν ὕστερον χαϑόλου εἰρηχέναι, ὅτι οὐδὲν χωλύει χαὶ ἕν χαὶ πλείω 
> NIE Seo > a ἢ iB ~ ἐ θὲς QO! σ - > 

20 εἶναι μεταξὺ τῶν ἀντιχειμένων τοῦτο yao ἀληϑὲς χαϑόλου. ὅτι τῶν ἐναν- 30 
» , » ~ 

ἐν ducoa ἐστιν, τὰ δὲ ἔμμεσα., χαὶ τῶν ee τὰ μὲν ἕν ἔχει 
vs 

. 
‘ 

\ xX ΄ \ >\ , 

Gov, τὰ ὃξ πλείονα" “τὸ δὲ πρότ 38. εἰρημένον τὸ ἀνάγχη δύο ἄλλα 
΄ 

ναι ὡς ἐπὶ τούτων τῶν ἐναντίων εἴρηται τοῦ τε ἁπλῶς χούφου χαὶ τοῦ 
> > ε ΄ > \ \ o > \ Tenth σ΄ fal ~ > τ 

ἁπλῶς βαρέος. διὸ χαὶ ROSES eM πο ες τ Sete yn mary er to a 
ὃ (ot ν 

Sv ΄ - \ \ Noa τὰ ΄ ~ ε ~ ΄ 
ὃὲ ἀνάγκην νῦν μὲν ἠνίξατο διὰ τοῦ τὸ μεταξὺ ἑχατέρου τῶν ἁπλῶν πέρας 
ὃν διπλοῦν εἶναι" ὡς μὲν yap τοῦ ἁπλῶς χούφου πέρας χοῦφόν ἐστι, χἂν 

Ay ce ~ > \ ~ ) > \ ~ ΄ ~ ΄ Ἃ 

Uy ἁπλῶς, ἀλλὰ τῶν μετ αὐτὸ χουφότερον. ὡς δὲ τοῦ ἁπλῶς βαρέος, χἂν 40 

uh ἁπλῶς βαρύ, ἀλλὰ τῶν ἄλλων βαρύτερον, χαὶ οὕτως 6 τε ἀὴρ ηὑρέϑη 
2 
Σ 

~ v 5 ‘Oo \ \ \ \ ΣΝ ~ wv ΄ ta 

τοῖς ἄλλοις ἐπιπολάζων πλὴν πυρὸς χαὶ τὸ ὕδωρ τοῖς ἄλλοις ὑφιστάμενον 
n=) vy, yon ή c οἰ ἘΠ πλὴν γῆς. καὶ τούτοις ϑαρρήσας ef 

ort 

σ > ’ ~ an ~ , 

TEV, OTL ἀνάαγχη τοῦ ἁπλῶς χούφου χαὶ 
- ε iy: iy IN iB 7. , \ ς “ὦ ι 

τοῦ ἁπλῶς βαρέος δύο μέσα εἶναι: ἐν μέντοι τοῖς [Περὶ γενέσεως χαὶ φϑορᾶς 45 

πολυειδῶς ἀποδείχνυσιν, ὅτι δύο ἀνάγχη τὰ a εἶναι χαὶ téccapa | 

1 ἔχουσιν ec ὡς] τοῦ ¢ 1. 2. προσεχοῦς ὕλης Ch: ὕλης προσεχοῦς A: 

προσεχούσης ὕλης F 4 pr. χαὶ --- δειχνύων Fb: om. A αὐτῶν Fb: αὐτὴν Ke 

τετραπλῇ ὁ ὅτε Fb: οὕτως A ἔλεγεν ἐ 5 δ᾽ (pr.) ¢ δ᾽ (alt.) ὁ οὕτω Fe 

6 πρὸ Fb: πρὸς Ac 7 εἰσάγειν Ab: συνάγειν Ε΄: συνάγων Ke 10 Περὶ γενέσεως] 
Il 4 διδάξει] -δάξει evan. A 11 αὐτοῖς Fb: αὐτῆς A 12 ἀποδειχϑήσεται Fe 

13. 8% ς ἕν μόνον om. b: μόνον evan. A πᾶσιν Fb: πᾶν A 14 ἕν Ab: 

ἕν μόνον Fe πᾶσιν Fb: πᾶν A δύ᾽ ¢ ἄλλ᾽ ς 15 οὐδὲ ¢ 
6 ἕν χαὶ Fe: ὃν A 18 ἔοιχεν -- πάν (20) A: om. Fb 21 ἐστι Fe 

24 8c πᾶσιν Fb: πᾶν A 25 δύ᾽ ¢ ἄλλα εἶναι Fb: εἶναι ἄλλα Ac 

20 ἡνίξατο Ε: ἡνήξατο Α τοῦ τὸ Ε: τοῦτο A 27 τοῦ ACF: om. ὁ 29 eb- 

ρέϑη ς 32 τοῦ F: om. A Περὶ γενέσεως] II 2 sq 

Comment. Arist. ΝΠ Simpl. de Caelo. 46 
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τὰ ὅλα στοιχεῖα' χαὶ γὰρ ex τοῦ τὰς εἰδοποιοὺς ἐναντιώσεις δύο εἶναι 3191 

ϑερμότητα καὶ ψύξιν καὶ ξηρότητα χαὶ ὑγρότητα, ὧν συνδυαζομένων ἀναάγχη 

τέσσαρα γίνεσϑαι τὰ πάντα ἐξ αὐτῶν στοιχεῖα, καὶ ἐχ τῆς τῶν ποιοτήτων 

ἀναλογίας, ἐξ ὧν ἑχάστῳ τῶν στοιχείων τὸ εἶναι, χαὶ μέντοι διὰ τὴν κατά ὃ 

5. τι πρὸς ἄλληλα κοινωνίαν, δι’ ἣν ἢ εἰς ἄλληλα αὐτοῖς μεταβολὴ ῥαδία 

χατά τι χοινὸν σύμβολον γινομένη" ἔτι δὲ καὶ ἐχ τοῦ τὸ μεταξὺ διοιότητα 

ἔχειν πρὸς ἑχάτερον τῶν ἄχρων᾽ δυοῖν οὖν ὄντων ἐχείνων ἀνάγχη χαὶ τοῦτο 
—_ διπλοῦν εἶναι. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὕστερον. εἰς ἃ χαὶ μάλιστα βλέπων εἶπεν, 10 

σ ΟῚ ΄ Ὁ, = v \ > 4 4 NARA 4 τς ΟῚ Σ “12 ~ 

ὅτι ἀνάγχη δύο εἶναι ἄλλα. μὴ ὃὲ τούτου τελέως δειχϑέντος εἰχότως τῷ 
Qs , ~ ~ / x ΄ ν᾿ Ὁ \ Bee > 

10 χαϑόλου λόγῳ χρῆται τῷ λέγοντι μηδὲν χωλύειν χαὶ ev χαὶ πλείω εἶναι 
- le sy 

τὰ μεταξὺ καὶ ἐξ αὐτοῦ xa? ὑπόϑεσιν ἔλαβε τὸ πλείω εἶναι μέλλων αὐτὸ 

διὰ πολλῶν ἀποδειχνύναι. 6 δέ γε ϑεῖος Πλάτων χαὶ αὐτὸς ἄχρα ϑεὶς τὸ 15 
- ~ \ “ / ζ ΄ 

πῦρ χαὶ τὴν γῆν χαὶ ἐχ πυρὸς μὲν εἶναι τὸν χύσμον ἀναγχάσας ὡς ὁρατόν. 
> Ἔν, Si ¢ id 4 / \ / \ Ἂ \ > > ΄ - ~ \ 

2x Ἰῆς δὲ ὡς ἁπτόν, δύο τὰ μέσα χαὶ αὐτὸς εἶναι ἀπέδειξε. στερεοῦ γὰρ 

15 ὄντος τοῦ παντὸς καὶ στερεῶν τῶν ἄχρων δι᾽ ἀναλογίας ὀφειλόντων συνάπ- 20 

τεσϑαι τῶν ἄχρων πρὸς τὴν τοῦ παντὸς γένεσιν δύο μέσων ἀνάλογον ἔδει 

τῶν τὴν στερεὰν συμπληρούντων ἀναλογίαν. ἐν χρώμασι δὲ πλείω τὰ 
»7 ~ A ~ \ f 9 / \ X , ᾿Ὶ \ \ 

εταξύ- tod γὰρ λευχοῦ χαὶ μέλανος οὐ μόνον τὸ φαιὸν μεταξύ, ἀλλὰ χαὶ 

τὸ ξανϑὸν χαὶ τὸ φοινικοῦν. 

πιποηλάζει, ὧν 20 Ρ. ϑ12υ9 Ἔν μὲν οὖν τῇ αὑτοῦ χώρᾳ ἕως τοῦ ἣ οἷς 

dv ὁμοιότητα τῆς ὕλης. 

> κ᾿ > \ ΄, αὐ τ αν , apis ι 5, σὺν ε - 

Εἰσαγαγὼν εἰς τὸν λόγον τὰ δύο μέσα στοιχεῖα χαὶ εἰπών, ὅτι ξχά- 30 
~ , , ΄ , fe Ἐν 

τερον αὐτῶν βάρος ἔχει καὶ χουφότητα, βάρος μὲν πρὸς τὰ πρὸ ἑαυτῶν. 
> σ΄ Cony, 2 ek 7a ἃ ΄ Se NA \ Mm «€ ΄ o “ 

OTL υφισταται ALTOS, AXOVGOTYTA OF THOS τα wed} εαῦτα. OTL ἐπιπολάζει. 

τῷ σι εἰπὼν O& πρότερον καί, ὅτι τὸ μὲν πῦρ πανταχοῦ χοῦφόν ἐστι χαὶ οὐδαμοῦ 

ἔχει βαρύτητα, ἣ δὲ γῇ πανταχοῦ βαρεῖα χαὶ οὐδαμοῦ ἔχει χουφότητα. 35 

περὶ τῶν μέσων δείχνυσιν, ὃ χαὶ πρότερον εἶπεν, ἀχριβέστερον νῦν ἐπεξιὼν 

τῷ λόγῳ, ὅτι ἐν τῷ ἑαυτῶν τόπῳ βαρύτητα ἔχει ἄμφω χαὶ ὃ ἀὴρ xat 

τὸ ὕδωρ, χουφότητα δὲ οὐδέτερον. κχαὶ πρότερον μέν. ὅτι ὁ ἀὴρ βαρύ- 

80 τητα ἔχει, ἔδειξεν ἔκ τε τοῦ ὑφίστασϑαι τῷ πυρὶ χαὶ ex τοῦ τοὺς πεφυ- 40 

σημένους ἀσχοὺς πλέον ἕλχειν τῶν ἀφυσήτων, νῦν ὃὲ εἰπών, ὅτι χουφό- 
Nip > ΜΝ 2 7 » > δ, 2 ad 2 οὗ ὦ ὟΝ \ ΑΙ 

THTA OF οὐχ ἔχει; ἐπηγᾶγεν αλλ ἢ Ev οἷς ἐπιπολαζει, ano μὲν ἐν 

2 συνδοξαμένων F: συνδοιαζομένων c 3 τέσσαρα Ab: δα F: πᾶσα Ke τὰ πάντα 

Ab: om. Fe τὰ στοιχεῖα Fe 5 δι. ἣν Ab: om. Fe ἡ Αὐτὴ Wer οὐ Ὁ 

μεταβολὴ b: μεταβολὴν AFc ῥᾳδία Ab: ῥᾳδίαν Fe 6 γινομένη Ab: γινομένην Fe 

7 οὖν AFb: om. ὁ 8 βλέπων A: evan. F: ἀπιδὼν in lac. K*,c 9 εἶναι ἄλλα 

Ab: ἄλλα εἶναι Fe μὴ A: μήποτε Fe: nondum b; fort. μήπω 12 Πλάτων] Tim. 

cap. 7 14 ἁπτόν Fb: αὐτόν A δύο AF: δύο εἶναι Ke εἶναι om. Fe 

16 ἔδει Ab: δεῖ Fe 19 ξανϑὸν χαὶ to φοινιχοῦν Fb: om. A 20 ἐν F: & A 

αὑτοῦ K: αὐτοῦ AF 23 ἑαυτῶν A: αὐτῶν Fe 24 pet” αὐτά c 30 πυρὶ 

b, in ras. K: ἀέρι AF 32 ἀὴρ] ὁ ἀὴρ c 
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ὕδατι χαὶ γῇ, ὕδωρ δὲ ἐν γῇ" τούτοις γὰρ ἐπιπολάζουσιν. ἔστι δὲ τὸ 3191 

ἑξῆς τοῦ λόγου, ὅτι ἕχαστον τῶν ἐχόντων βάρος χαὶ χουφότητα, οἷα τὰ 45 
μέσα ἐστίν, ἐν τῇ ἑαυτοῦ χώρᾳ ἔχει βάρος, χουφότητα δὲ οὐχ | ἔχει 319» 

πλὴν ἐν ἐχείνοις, οἷς ἐπιπολάζει. μεταξὺ δὲ xa’ αὑτὸ παρενέβαλε τὸ 
> 

vr ἣ δὲ γῇ ἐν ἅπασι xata xowod xat ἐπ᾿ αὐτῆς τὸ ἔχει βάρος λαβών. 

Σημεῖον δὲ τοῦ τὰ μεταξὺ ἐν τοῖς οἰχείοις τόποις βαρύτητα μὲν ἔχειν 
χουφότητα δὲ μὴ ἔχειν παρέχεται τὸ τῶν μὲν ὑπ᾽ αὐτὰ ὑποσπωμένων ὃ 

χαταφέρεσϑαι αὐτὰ ex τῆς οἰχείας χώρας, τῶν δὲ ὑπὲρ αὐτὰ ἀναιρουμένων 

υηχέτι εἰς τοὺς ἐχείνων ἀναφέρεσϑαι τόπους: διὸ ὕδατος μὲν ὑποσπασ- 
,ὔ , ~ ‘ 

ὃν ἐχείνου τύπον φέρεται, χαὶ γῆς ὑποσπασϑείσης χαὶ ny 10 ϑέντος ὁ ἀὴρ ets d 

7 Ἣν =f 

τὸ ὕδωρ xat 6 ἀὴρ εἰς τὸν ἐχείνης συρρεῖ τόπον ἀπὸ τῶν οἰχείων τόπων 10 
ra , ~ ,ὕ Ὑ , ~ a. 

ταταφεβόμενα ὡς βάρος ἐν τοῖς οἰχείοις SRE nce τυ ποις τοῦ, δε πυρὸς ἄναι- 
we 

ρεϑέντος oe εἰς τὸν ἐχείνου τόπον χατὰ φύσιν οὐ φέρεται οὔτε ὕδωρ εἰς 

τὸν τοῦ ἀέρος, ἂν ἀφαιρεϑῇ ὁ ἀήρ, τὸ δὲ πῦρ τῷ μηδ ἐν τῷ ἑαυτοῦ 
/ 

15 τόπῳ ἔχειν βαρύτητα ὑπασκομεγῶν τῶν On αὐτὸ οὐ φέρεται χάτω, ὃ 15 - 

\ ~ 

σημεῖον ἐναργὲς τοῦ μὴ ἔχειν τὸ πῦρ τὴν ἐπὶ τὸ μέσον ῥοπήν. 

Εἰπὼν δὲ wy ἀναφέρεσϑαι τὸν ἀέρα εἰς τὸν τοῦ πυρὸς τόπον ὕφαι- 

ρουμένου προσέϑηχεν εἰ μὴ βίᾳ, anes χαὶ τὸ ὕδωρ σπᾶται, ὅταν 

γένηται τὸ ἐπίπεδον ἕν: Bia γὰρ οὐδὲν χωλύει τὸν ἀέρα ate ἔρεσϑαι 20 

20 sis τὸν τοῦ πυρὸς τόπον οὕτως, ὡς χαὶ τὸ ὕδωρ εἰς τὸν τοῦ ἀέρος ἕλχεται 
\ 

Ξ Φ 

5 

Φ a Bia ὑπὸ tod ἀέρος, ὅταν, φησίν, Ev γένηται τὸ ἐπίπεδον τοῦ te σπῶντος 
ἀέρος χαὶ τοῦ σπωμένου ὕδατος. χαὶ γὰρ ἐπὶ τῶν σιφώνων χαὶ τῶν 
ἰατρικῶν σιχυῶν, δ ὧν σπᾶται τό τε ὕδωρ χαὶ τὸ αἷμα, χαὶ 6 ἀὴρ ὃ 30 

σπῶν χαὶ τὸ ὕδωρ τὸ σπώμενον πλησιάζοντα ἀλλήλοις ἐπιπέδοις οἰχείοις 

95 διώρισται σώματά γε ὄντα xat, μέχρι μὲν ἂν ἢ διωρισμένα τὰ ἐπίπεδα 
αὐτῶν χαὶ μόνον ἅπτηται ἀλλήλων. ὩΣ KATA χώραν Excitepov, ὅταν 

υέντοι τὰ δύο ἐπίπεδα εἰς ἕν συνέλϑῃ πνεύματος ἣ ϑερμασίας δυνεχιζούσης 80 
αὐτὰ χαὶ οἷον χρᾶσίν τινα ποιούσης, τότε Dat τερον ὑπὸ ϑατέρου ὡς μέρος 
αὐτοῦ γενόμενον ἤδη σπᾶται, ὅταν ϑάττων 7 ἐπὶ τὸ ἄνω τοῦ ἀέρος τοῦ 

40 σπῶντος χίνησι- γίνηται τῆς τοῦ ὕδατος οἰχείας εἰς τὸ χάτω ῥοπῆς" πρὶν yyy fl f 
\ > ~ \ ~ \ g ~ Σ ‘> Ω ,2 > Ξ- 

γὰρ διαλυϑῆναι χαὶ χωρισϑῆναι τὴν ἕνωσιν τῶν ἐπιπέδων φϑαάνει ἀνα- 85 

σπᾶσϑαι ὡς πρδσηρξημένον: 
co Vv QA ΄ ~~ ‘ \ ~ > 

Εἶτα ἔνστασιν λύει τὴν Adyoucav: διὰ τί οὖν μὴ xal ἣ γῆ σπᾶται εἰς 
τὸ ἄνω ὥσπερ τὸ ὕδωρ; χαὶ ἜΒΑ ὅτι οὐχ ἔστι τῆς Ἰῆς τὸ ἐπίπεδον ἕν" 

\ " 

85 οὐ γὰρ μίαν ἔχει τὴν ἐπιφάνειαν, οὐχ ἥνωται τὸ τῆς γῆς σῶμα 
“ ὦ 

Ps Φ a - 

σ o> ’ 4» re ~ eae 
ὠσπερ vOWp χαι ΔῊ. διὰ τοῦτο οὖν ob συμφύεται τὸ τὴς γῆς ETLTEGOY 40 

1 

3 ἑαυτοῦ A: αὑτοῦ c: αὐτοῦ F 4 πλὴν --- ἔχειν (7) om. b 5 7 F: ἡ 7 A 

ἅπασιν e 6 τὰ C: om. A: supraser. F 8 αὐτὰ (alt.) AF: αὐτῶν ec 9. 10 ὑπο- 

σπασϑέντος Εἰ: ἀποσπασϑέντος A 14 δὲ A: vero Ὁ: δέ ye Fe μηδὲ Fb: μὴ A: 

μηδὲν C 17 τὸν ἀέρα Fb: om. A 20 ἕλχεται --- ἀέρος (21) Ab: habuit C: om. 

Fe 26 xata CFb: καὶ xata Ac 27 συνεχιζούσης CF: συνεχούσης A: confun- 

dente b 29 ϑάττων CFb: ϑᾶττον A 30 γίνηται A: γένηται CFe 94 τὸ 

(tert.) AC: om. F 

46% 
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4 SIMPLICI IN L. DE CAELO IV 5 [Arist. p. 3122] 

τοῖς ἄλλοις ὥστε συνέλχεσϑαι: τέϑρυπται γὰρ χαὶ οὔτε ἀλλήλοις ἥνωται 319» 

τὰ τῆς γῆς ἐπίπεδα διὰ τὴν τῆς γῆς ξηρότητα οὔτε τοῖς τοῦ ὕδατος ἢ τοῦ 

ἀέρος ἑνοῦται: χαὶ διὰ τοῦτο, φησίν, ἢ μὲν γῇ οὐ σπᾶται, τὸ δὲ ὕδωρ 

ς τοὺς σίφωνας μὲν σπᾶται, μάλιστα δὲ εἰς τὸ πυρωϑὲν ἀγγεῖον. 45 = 2 el [0] =v 

΄ - ΄ ~ > 3 

ἂν γὰρ ποτήριον τῶν στενοστόμων χατὰ τὸ στόμα χαϑῶμεν εἰς ὕδωρ, οὐχ 
“ΟΝ 

ὕδωρ 

ϑερμοῦ ἢ προχλύσαντος αὐτὸ ἢ τῷ πυϑμένι αὐτοῦ ἐπ ̓  εϑέντος χαϑῶμεν 

ic αὐτό. ἐὰν μέντοι τὸ ποτήριον ϑερμανϑὲν δι᾿ ὕδατος 3205 © 

6wotws εἰς τὸ ὕδωρ χατὰ τὸ στόμα, σπᾷ τὸ ὕδωρ χα ene διότι 

ἕν γίνεται τὸ ἐπίπεδον τοῦ τε ὕδατος χαὶ τοῦ ἐν τῷ ἀγγείῳ ἀέρος χαὶ ὅ 

ἑνοῦται ὑπὸ τοῦ πυρὸς συγχωνεύειν χαὶ συμφυσᾶν τὰ διάφορα πεφυχότος, 

ϑερμανϑεὶς δὲ ὃ ἐν τῷ ae ἀὴρ χεῖται λεπτυνόμενος χαὶ ἐλάττων ὧν 
ωϑεὶς οὖν τῷ ὕδατι χατὰ τὴν ἐπιφάνειαν. ὅταν Or πλείονα τόπον χατέχει" 

πλησιάσῃ. χαὶ eres ὑπὸ τῆς Ψύξεως σπᾷ τὸ ὕδωρ χαὶ συνέλχει 10 

πρὸς ἑαυτόν, χαὶ τοσοῦτον δέχεται τὸ ἀγγεῖον ὕδατος, ὅσον ὃ ἀὴρ πυχνω- 

ϑεὶς δύναται συσταλῆναι προδιαχεχριμένος ὑπὸ τοῦ ϑερμοῦ. διὰ τοῦτο δὲ 
; wa \ ~ { ΄ b) ~ 5 Si ~ o >. ‘ 

χαὶ τὰ μᾶλλον ϑερμανθέντα ἀγγεῖα πλέον ὕδατος σπᾶ. οὕτω OF χαὶ αἱ oo 
, d > gy ~ 2 > ~ 5.2 ΄ ἘῸΝ τιον ς - σιχύαι τὸ αἷμα ἕλχουσι τοῦ ἐν αὐταῖς ἀέρος προχεχυμένου ὑπὸ τῆς ϑερμό- 1 

τητος, ἔπειτα συστελλομένου χαὶ ἐπισπωμένου, διὰ τὴν ἕνωσιν τοῦ ἐπιπέ- 

ὃου αὐτοῦ τε χαὶ τοῦ ee πρὸς αὐτὸ τὸ αἶμα. 
2 ὯΝ / > ~ ΄ σ 5 Vv \ 3 7© fay \ 

Ἐν δὴ τούτοις ἐπιστῆσαι χρή, ὅτι οὐχ ἔσται κατὰ ἀλήϑειαν ἕν τὸ 

πίπεδον, εἴπερ διῃρημ μένα ἐστὶν ἀλλήλων ἐνεργείᾳ τὰ σώματα χαὶ φύσεως 20 
as, ἀλλ eS ἐστιν, οὐ μέντοι συνεχῆ διότι δὲ ὑγρά ἐστιν ἄμφω 

τὰ σώματα χαὶ ὅμοια ἀλλήλοις. διὰ τοῦτο τῶν περάτων αὐτῶν ἐξομοιου- 
a > la [Ὁ Ν > ΄ > Nee Nw σ σ a ΄ 

ἕν εἶπε γίνεσϑαι τὸ ἐπίπεδον. δεύτερον δέ. ὅτι, ὥσπερ ἄνω βίᾳ 
b) \ 

etat 6 ἀὴρ καὶ τὸ ὕδωρ. οὕτω χαὶ κάτω. ὅταν ὑποσπασϑῃ τὸ ὑποχεί- 2 
Ἔ 

On Os 

τ ξ — 

1S) 

usvov, διὰ τὸ μηδὲν εἶναι χενόν, ἐπεὶ ἐν τοῖς οἰκείοις ὄντα τόποις τὰ στοι- 

χεῖα οὐχ εἰχὸς οὔτε ἄνω ῥέπειν οὔτε χάτω KATH φύσιν" τὸ γὰρ χατὰ φύσιν 

ἐπιρρέπον ὡς ἐπ᾽ οἰχεῖον ῥέπει τόπον. ὃ οὖν ἀὴρ χαὶ τὸ ὕδωρ, εἰ χατὰ 
φύσιν φέροιτο πρὸς τὸ χάτω τῶν ὑποχειμένων ὑποσπωμένων. ὡς ἐπ᾽ 80 

οἰχείους φέρεται τοὺς ἀλλοτρίους τόπους. ὅπερ ἄτοπον" 
~ c ~ ΄ ἊΝ ΄ 

ν τοις εαῦτων TOTO, a 00GE PO ewe ὧν ἔχουσι βάρος χατὰ φύσιν 
5 ? Vv Vv ΄ 3. ~ c: ~ ΄ 2 / 

αλλ, εἴπερ ἔχουσι βάρος ἐν τοῖς ἑαυτῶν τόποις, ODY ὡς xaTW foe βέποντα 
c ~ ¢ ΄ ς ΄ > αἱ Vv 5 δ) > - 

ἔγουσιν. ἀλλ ὡς τοῖς ὑπερχειωένοις ὑφιστάμενα: ἦν γὰρ χαὶ τοῦτο τῶν 35 
ω ‘ τ ! | 

βαρέων ἴδιον. ὁμοίως δὲ χαὶ χουφότητα ἔχουσιν. οὐχ ὡς πρὸς τὰ ἄνω- 
A Sh, ΄ \ > ~ x > \ » \ ΄ Υ > > 

τέρω ῥέποντα: οὐ γὰρ ἐχσταῖεν ἂν Ext τὸ ἄνω χατὰ φύσιν ἔχοντα: GAA 

5 τὸ AC: om. Fe 6 ἐὰν A: ἂν Fe 7 προχλύσαντος ACF: προχλύσαντες be 

ἐπιχεϑέντος AF: ἐπιχυϑέντος C: ἐπιχέοντες be 10 συμφυσᾶν scripsi: συμφύρ' Α: 

συμφύειν CFe: inflare Ὁ διάφορα CFb: ἀδιάφορα A 12 οὖν CFb: ἐν A 
13 

18 

cuvéhxet CF: συνέλχη A 14 ὁ CF: om. A 15 διὰ CFb: καὶ διὰ A 

ἔπειτα AC: εἶτα Fe 19 πρὸς αὐτὸ τὸ αἷμα AF: πρὸς ἑαυτὸ τὸ αἷμα C: τὸ αἷμα 

πρὸς αὑτό be 20 ἐπιστῆσαι χρή F: χρή A: oportet attendere Ὁ VDI] ἊΣ 

ἀλλὰ ς 24 Bla Fb: om. A 25 οὕτω AF: οὕτως ¢ 28 ἐπιρρέπον A(b): ἐπί 

ῥέπον Be 
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, ~ Ὁ , \ ~ ~ ΄ ~ 

ὡς ἐπιπολάζοντα τοῖς ὑποχειμένοις. ὥσπερ χαὶ τὸ πῦρ ἐν την τθαυτοῦ χώρα 320. 
, Vv μ᾿ σ 3 33 , ~ 

χουφότητα ἔχει, οὐχ ὅτι ἀνωτέρω Tov φέρεται χατὰ φύσιν, ἀλλ᾽ ὅτι τοῖς 40 

ὑποχειμένοις ἐπιπολάζει. 
‘ δ σ e ~ ~ wv isan) > , 

Εἰπὼν δέ, ὅτι % γῇ οὐ σπᾶται ἄνω ὥσπερ τὸ ὕδωρ, ἐπαγει, ὅτι 
> \ \ ~ ΄ > ΄ , ~ a 5 ‘ " 

οὐδὲ τὸ πῦρ χάτω εἶσιν ὑφαιρουμένου τοῦ ἀέρος. ἀλλὰ τὴν μὲν 
~ , Vv ~ “ΑΔ ~ > / μ᾿ ~ >. 

γῆν πρότερον ἔλεγε μὴ σπᾶσϑαι, ὅτι οὐχ ἕν αὐτῆς τὸ ἐπίπεδον, νῦν δὲ 
ica > ο - b) ~ c ~ x , 

ual, ὅτι οὐδὲ ἡντιναοῦν ἔχει χουφότητα ἐν τῇ ἑαυτῆς χώρᾳ, Ge ἣν αἰτίαν 4 
‘ \ ~ > /, , [σὰ 96 ν , ~ id ~ 

χαὶ τὸ TOP οὐ. φέρεται χάτω, ὅτι οὐδὲν ἔχει βάρος ἐν τῇ ἑαυτοῦ χώρᾳ: 
τὰ δὲ δύο τὰ μέσα ἀποσπωμένων τῶν | ὑποχειμένων φέρεται χάτω, οὐχὶ 320b 
[4 te ~ / wv ~ ~ \ ‘ A ~ 

ὁμοίως τῇ ἁπλῶς βαρείᾳ οὔσῃ τῇ ah ABP υὲν γὰρ ἁπλῶς poe πᾶσιν ὑφί- 

σταται, τὸ δὲ πρός τι βαρὺ av, οἷα τὰ μέσα στοιχεῖα ἐσ 
ν » \ 

εἴς te τὴν ἑαυτῶν χώραν, ὅταν ἀνωτέρω τύχῃ ὄντα, χαὶ ἐπειδὴ χαὶ sys 
\ 

τι; φέρεται χάτω 
o 

, , Vv 4 > > 3 , ’ > \ > > 

τη ξαυτῶν χωρὰ βάρος sae χαι AT SxElvyS φέρεται ἐπὶ τὰ οις STLTO- 

ὯΝ 

» ~ Ud λάζει, εἰ ἐχεῖνα μὴ ety: ἐκείνοις γὰρ ἐπεπόλαζεν, ὧν μὴ ὄντων οὐχέτι ἂν 

ἐπιπολάζοι. αἰτίαν δὲ τοῦ φέρεσϑαι εἰς τοὺς τούτων τόπους ἀποδίδωσι 
ς δύο 10 τὴν τῆς ὕλης ὁμοιότητα πρὸς τὸ ἁπλῶς βαρύ: χαὶ γὰρ χαὶ 7 to 

υέσοις στοιχείοις ὑποχειμένη ὕλη ἔχει τὸ δυνάμει βαρύ, χαὶ χατὰ τοῦτο 
τὰ τρία ὁμοιότητα ἔχει πρὸς ἄλληλα, χαὶ φέρεται τὸ ὅμοιον πρὸς τὸ ὅμοιον. 
ἀλλ εἴποι ἄν τις, ὅτι τὰ μέσα χαὶ δυνάμει χοῦφά ἐστιν, ὥστε τῆς ὕλης 
ὁμοιότης αὐτοῖς ἔσται καὶ πρὸς τὸ πῦρ, καὶ ὁμοίως καὶ ἐπ᾽ ἐχεῖνο οἰσϑή- 15 

σεται. 

\ \ “ 

». 8190υ19 Ὅτι δὲ ἀναγκαῖον ποιεῖν ἴσας τὰς διαφορὰς ἕως τοῦ 

οὐχ ἔσται ὃ ἀεὶ χάτω. 

v ~ id ~ ~ ‘ a7 

Εἰπών, ὅτι ἔστιν τὸ μὲν ἁπλῶς βαρὺ τὸ 68 ἁπλῶς χοῦφον, χαὶ δύο 20 

ty ὄντα κοῦφα πῇ δὲ βαρέα, χαὶ ὅτι κατὰ τὴν ἑαυτοῦ 
> ε \ > \ \ x \ 

φύσιν ἔχαστον ἀφ Popispevyy ἔχει τὴν οἰχείαν ῥοπὴν διὰ τὸ χαὶ τὰς προσ- x ‘ 

εχῶς αὐτοῖς ὑποχειμένας ὅλας διαφόρους εἶναι καὶ ἰσαρίϑμους αὐτοῖς, ὅτι 
τοῦτο ἀληϑές, χαὶ ἕχαστον τῶν τεσσάρων οἰκείας ἔχει διαφορὰς καὶ οὐ 35 

χατὰ μίξιν τῶν ἄχρων ὑφέστηχεν. ὡς οἱ τὸ μὲν χοῦφον τὸ χενὸν τὸ δὲ 
βαρὺ τὸ πλῆρες λέγοντες, νῦν δείκνυσιν. ὅτι γὰρ τοῦτο προὔϑετο διὰ τοῦ 

ἴσας εἰπεῖν τὰς διαφοράς, δῆλον ἐχ τῆς τοῦ ἀντιχειμένου ἐπιφορᾶς. εἰ 

αὲν γὰρ μία, oem, ὕλη πάντων, οἷον ἣ τὸ κενὸν 7 τὸ πλῆρες 7 80 
4~ 

τὸ μέγεϑος FH τὰ τρίγωνα, τάδε ἂν τὰ ἄτοπα ἠκχολούϑει, ἅπερ ἐπαγει. 

1 ἑαυτοῦ F: ἑαυτῶν comp. A 5 χάτω εἶσιν A: χάτεισιν Fe: descendit Ὁ 

7 xai Ab: om. Fe οὐδ᾽ ἡντινοῦν ὁ 9 ἀποσπωμένων A: ὑποσπωμένων Fe 

οὐχὶ A: οὐχ Fe 10 πᾶσιν Fb: πᾶν A 11 φέρεται χάτω Fb: χάτω φέρε- 

ται A 15 ἐπιπολάζοι F: ἐπιπολάζη A εἰς τοὺς τούτων τόπους AFb: τὰ μέσα 

χάτω εἰς τοὺς τόπους τῶν ὑποχειμένων K*c 19 εἴποι F: εἴπη A 20 xat 

ὁμοίως AFb: ὁμοίως οὖν K?c zai (tert.) AF: in ras. Κ΄: om. ὃ 22 δ᾽ « 

23 ὃ AFb: τὸ e 24 ἔστιν Ab: evan. Εἰ: ἔσται ο: om. C 25 ἑαυτοῦ A: αὐτοῦ 

CF: αὑτοῦ ¢ 30 tod AK?: to Fe 33 ἠχολούϑει AK*: ἀκολουϑεῖ F: ἀχολουϑοίη c 
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10 

20 

ΥΖ' 

χρὴ οὖν μὴ μίαν ὑποτίϑεσϑαι τῶν στοιχείων τὴν προσεχῆ ὕλην, ἀλλὰ 820νυ 

ἰδίαν ἰσουμένων αὐτῶν πρὸς ἄλληλα χατὰ τὸ διαφορὰς οἰχείας ἕχαστον 

αὐτῶν ἔχειν. 
Ὃ μὲν οὖν σχοπὸς τοῦ προβλήματος τοιοῦτος" λέγει δέ, ὅτι, εἰ μία 35 

πάντων εἴη τῶν σωμάτων ἣ προσεχὴς ὕλη ἣ τὸ χενὸν ἡ τὸ πλῆρες, 

οὐχ ὅτι ἔστι τις ὃ τὸ χενὸν xa) αὑτὸ ὑποθέμενος ὕλην, ἀλλ᾿ ὡς παρά- 
x ; Qi cine , ee Nees : 
δειγμα χουφότητος xa’ ὑπόϑεσιν παρέλαβεν αὐτό, διότι χαὶ οἱ τὸ χενὸν 

χαὶ πλῆρες ὑποϑέμενοι, ὥσπερ οἱ περὶ Δημόχριτον, τὸ χενὸν χουφότητος 40 

ἔλεγον τοῖς σώμασιν αἴτιον: εἴτε οὖν τούτων ἕν, φησίν, ἢ τὸ μέγεϑος, 
ᾳ fe - > ΄ 

ὡς οἵ τὸ στοιχεῖον ἕν λέγοντες, μεγέϑει ὃὲ χαὶ σμιχρότητι χαὶ παχύτητι 

βάρος xa ἑαυτὴν ἐχούσης, ἣ τὰ τρίγωνα, τουτέστι τὰ ἐπίπεδα, εἰ οὖν 45 

ula πάντων εἴη τῶν σωμάτων ὕλη ἣ προσεχής. ἣ χούφη ἣ Balpeta 3215 

ἐστιν’ εἰ δὲ τοῦτο, ἀνάγχη ἣ πάντα ἄνω ἣ πάντα χάτω φέρεσϑαι, τὴν 

δὲ ἑτέραν μηχέτι εἶναι. εἰ μὲν γὰρ βαρεῖα ἢ ὕλη, χοῦφον οὐδὲν ἔσται 

ἁπλῶς, εἴπερ πάντα ῥέπει, τουτέστι βρίϑει, εἰ χαὶ μᾶλλον ἄλλα ἄλλων 

βρίϑει τῷ ἐχ μειζόνων εἶναι σωμάτων 7 ex πλειόνων, ἢ ὅτι πλήρη: τουτ- ὅ 

ἔστι πυχνότερα. ἐπιστῆσαι δὲ χρὴ τῷ εἰ πάντα ῥέπει μᾶλλον, ὅτι ὡς 

βάρους οὔσης τῆς ῥοπῆς εἴρηται, ὥσπερ χαὶ ὃ [ἰλάτων χρησάμενος τὰ 
πρὸς τὸ οἰχεῖον φερόμενα πάντα βαρέα λέγει ὡς ῥέποντα πρὸς αὐτό. εἰ 

δὲ τὸ χενὸν ἤ τι τοιοῦτόν ἐστίν ἢ ὕλη, ὃ ἀεὶ ἄνω φέρεται: χαὶ γὰρ τὸ 10 
χενὸν ὡς τοῦ τοιούτου παράδειγμα προεβλήϑη οὐχ ἔσται, ὃ ἀεὶ χάτω 

οἰσϑήσεται. ὁρῶμεν δὲ χαὶ δέδειχται ἔχ τε τῆς τῶν τόπων χαὶ τῆς τῶν 

ἁπλῶν χινήσεων διαφορᾶς, ὅτι πανταχοῦ ὁμοίως χατὰ φύσιν χαὶ ἄνω τινὰ 

φερόμενά ἐστι χαὶ ἄλλα χάτω. 1b 

XV Vv 

p.312028 Καὶ τῶν μεταξὺ δὲ ἔσται ἔνια χάτω ϑᾶττον γῆς ἕως 

τοῦ ἐὰν ἐχεῖνο ποιήσῃ τις ὑπερέχειν τῇ ὕλῃ. 

Δεύτερον ἐπιχείρημα τοῦτο πρὸς τοὺς μιᾶς φύσεως τὴν ὕλην ὑποτιῦε- 20 

μένους 7 βαρείας 7 χούφης τῆς προσεχοῦς τῶν σωμάτων χαὶ πρὸς πρώ- 

τοὺς τοὺς βαρεῖαν λέγοντας τὴν μίαν. λέγει δὴ τούτοις ἀχολουϑεῖν τὸ τῆς 

γῆς ἁπλῶς βαρείας οὔσης τῶν μεταξύ τινα σώματα, ἃ οὐχ ἔστιν ἁπλῶς 
n ΄ , ΄ « ΄, ς ΄ G Qs Νὴ “ oF 
βαρέα. βαρύτερα γίνεσϑαι: xattor ye οἱ τοιαύτην ὑποτιϑέμενοι τὴν ὕλην 25 

τὴν γῆν ἁπλῶς βαρεῖαν λέγουσι, τὰ δὲ λοιπὰ τρία τῇ διαφόρῳ μίξει τῶν 

2 ἰδίαν b: corr. ex ἰδία K: ἰδία F: ἴδια A 9 εἴτε AF: ef ec: si b 12 αὑτὴν F 

15 

χρη 

ἑτέραν AFb: ἑτέραν φορὰν Κα ̓ ς 16 εἰ Fb: om. A 19 Πλάτων] Tim. 63 6 

σάμενος AFb: ἡγησάμενος c 20 αὐτὸ b: αὐτὸ AF 21 ἄνω φέρεται Fb: 

φέρεται ἄνω Ac 22 ὡς Ab: om. Fe 23 te F: om. A 24 χατὰ φύσιν Fb: 

om. A χαὶ F: om. A 26 δὲ ἔσται ἔνια AFb: δὴ ἔνι ἔσται ὁ 27 édv— τις 

om. F ποιήσῃ A: ποιῇ ὁ 28. 29 ὑποτιϑεμένους CF: -οὺς lacuna ab- 

sumptum A 29. 30 πρὸς πρώτους CF: τοὺς πρώτους A: πρῶτον πρὸς be 
ως 
O04 ὑποτιϑέμενοι A: οὕτως τιϑέμενοι F: ὑποϑέμενοι c 
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oe Oy μεγέϑει χαὶ σμιχρότητι ἢ πλήϑει χαὶ ὀλι fai ἐπαμφοτερίζειν" 3215 

ὅταν οὖν ληφϑῇ τι τῶν μέσων τηλιχοῦτον. ὡς εἶναι τὰ ἐν αὐτῷ στερεὰ ( 
ἢ τὰς ἀτόμους ἣ τὰ τρίγωνα πλείονα τῶν ἐν τῇ γῇ ἐλάττονι οὔσῃ τῷ 30 

υεγέϑει, ϑᾶττον ἐχεῖνο τοῦ ὀλίγου poptov τῆς γῆς οἰσϑήσεται χάτω ὃ 
τὸ ἐλάττονα τὴν ὀλίγην ἐχείνην γὴν ἔχειν τὰ τῆς βαρύτητος χαὶ τῆς ἐπὶ 

τὸ χάτω φορᾶς αἴτια οὐ φαίνεται δὲ οὐδὲν μόριον ἀέρος χάτω φερόμενον 

οὔτε ὅλως οὔτε ἔτι μᾶλλον ϑᾶττον γῆς ὥστε ὑφίστασϑαι αὐτῇ. δείξας οὖν ὃν 
\ ~ /, 5 , / » ~ 

‘yal τοῖς φαινομένοις ἀσύμφωνον τὸν λόγον χαὶ ἑπόμενον ἔχοντα τὸ τοῦ 
΄ ,~ ye \ ‘ c ~ Ἁ 7 Ύ \ σ / \ 

ἁπλῶς βαρέος τὸ μὴ ἁπλῶς βαρὺ βαρύτερον εἶναι, τὸ ὅμοιόν φησιν xat 

ἐπὶ τοῦ χούφου συνάγεσθαι: xa? ods γὰρ τὸ χενὸν ὅλη χαὶ χουφότητος 
\ v bw MN OOD c ΄, -“ ΄ \ ἘΣ ε > 

αἴτιον. εἰ τις ἀέρα 7 ὕδωρ Bre pe yey οὕτω λάβοι πυρὸς ὀλίγου. ὡς τὸ ἐν 40 

τ τῷ ἀέρι χενόν, ὃ αἴτιον τῆς εἰς τὸ ἄνω φορᾶς « φασι, πλέον εἶναι τοῦ ἐ 
τῷ ΟΠ πυρί, χουφότερον ἐχεῖνο τοῦ πυρὸς ἔσται: ὅπερ ἄτοπον. ταῦτα 

δὲ τὰ ἐπ Beane χαὶ ἐν τούτῳ xal ἐν τῷ πρὸ τούτου βιβλίῳ τέϑειχεν. 

εἰ οὖν ἄτοπον τὸ μίαν εἶναι πάντων Da διαφέρειν ἀνάγχη χαὶ τὰς δια- 15 

φορὰς ἴσας αὐτοῖς ποιεῖν, ἵνα ὁμοίαν ἔχῃ τὴν ἀντίϑεσιν τὴν πρὸς ἄλλη 

By ~ y ~ ~ ὃς p. 312032 "Edy δὲ δύο τὰ μεταξύ, πῶς ἔσται ποιοῦντα, ὃ ποιεῖ 821" 

τ 

Δείξας τὰ ἑπόμενα ἄτοπα τοῖς ἕν τὸ προσεχὲς στοιχεῖον ἀλλ 2 Os 

ἢ βαρὺ ἣ χοῦφον χαὶ υὴ διάφορα, ὧν Ev ἣν τὸ πάντα τὰ ἐξ αὐτοῦ 7 5 
τ δ ~ ΄ ο yw ΄ 

βαρέα μόνως εἶναι ἣ κοῦφα μόνως, ὅπερ ἄν τις ἀπήτησεν αὐτόν, τὸ καὶ 
Ἂν δ 7 4 , \ \ \ ~ > Q~ r \ 

πρὸς τοὺς δύο λέγοντας τό τε χενὸν xat τὸ πλῆρες διαλεχϑηναι, ὧν τὸ 
x , \ De! , ν μά > \ Ψ \ ΄ 

υὲν χουφότητος τὸ δὲ βαρύτητος αἴτιον ἔλεγον. οὐ γὰρ ἔτι πρὸς τούτους 
" σ I , ~ v ΄ ~ ~ 

ἔστι λέγειν, Ott ἢ πάντα χοῦφα ἔσται ἣ πάντα βαρέα: τοῦτο αὐτὸς ποιεῖ 10 
Ν c OZ ‘ / οἱ Φ "ς \ \ \ \ Ν ~ 

χαὶ ὑποθέμενος χαὶ ταύτην τὴν ὑπόϑεσιν τὴν τὸ χενὸν χαὶ τὸ πλῆρες 

στοιχεῖα λέγουσαν τὰ ἑπόμενα χαὶ ταύτῃ δείχνυσιν ἄτοπα καὶ νῦν. λέγουσι 
ΝΑ ta \ X e ~ \ ‘\ SX id \~ ~ ι “Ὁ ~ \ \ 4 ~ 

δὲ οὗτοι τὸ μὲν ἁπλῶς βαρὺ τὸ δὲ ἁπλῶς κοῦφον, ἁπλῶς μὲν βαρὺ τὸ πλῆρες 
πλῶς δὲ χοῦφον τὸ χενόν. καὶ τὸ μὲν χενὸν TOP, διὸ ἄνω, τὴν δὲ γὴν πλῆρες, 1 

- ν LE a7 5 

ιὸ χάτω. ὑπ δὲ πλέον πυρὸς ἔχειν. τοῦς δὲ γῆς. εἴ τις οὖν δύο λέγοι τὰ 

aA ὦ ef τοιχεῖα τό τε χενὸν χαὶ τὸ πλῆρες, τὰ μεταξὺ ὅ τε ἀὴρ χαὶ τὸ ὕδωρ πῶς 

of 

v fa) ~ pa νὴ \ 5. 2 4d ~ > 

εσται OR Oe α ποιει: πόοῖξει OF O μὲν ANP ἐπιπολάζων τῷ DOATL, 

& > ~ > ~ Ἃ , Vv ΄ 

τὸ δὲ ὕδωρ ὑφιστάμενον τῷ ἀέρι. ταῦτα οὖν πῶς ἄν ποιήσοι: ἔσται Yap π 
+ o ΄ "7 \ > v ave 

τι TAY NOs Bdatos, ὃ πλέον πυρὸς Zee ὀλίγου ἀέρος. χαὶ ἀὴρ ἔσται πολὺς 

2 ληφϑῇ -- τηλιχοῦτον Fb: om. A 4 ἐχεῖνο Fb: éxelvou Ac 5. 6 ἐπὶ τὸ] 

evan. A 7 ὅλως] ἴσως ς ἔτι Fb: ἔστι A ϑᾶττον γῆς Fb: γῆς ϑᾶττον 

Ae 

Ab: 
\ 

και 

33 

9 φησιν] comp. F 10 ὕλης ς 13 ὀλίγῳ CFb: λόγῳ A 

πρὸ τούτου Fb: τοῦ τόπου A βιβλίῳ] ΠῚ ὃ 117 ποιοῦνϑ᾽ ς ὃ A: ἃ 

18 ὃ᾽ c¢ 19. στοιχεῖον om. ὁ 20 ἦν τὸ Ε: ἡ τὰ A 23 αἴτιον ἔλεγον 

ἔλεγον αἵτιον CFe 26 στοιχεῖα ACh: στοιχεῖον ὁ ἄτοπα CFb: om. A 

(alt.) ACFb: om. c 30 ὕδωρ Ab: πῦρ Fe 32 ποιήσοι AF: ποιήσαι c 

πυρὸς Fb: πῦρ Ac 
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20 

Ww on 

ὀλίγου ὕδατος πλείονα γῆν ἔχων, ὥστε δεήσει ἀέρος τι πλῆϑος ὕδατος 321» 
ὀλίγου πλέον ἔχον γῆς ϑᾶττον τοῦ ὕδατος φέρεσϑαι χάτω χαὶ ὑφίστασϑαι 
τῷ ὕδατι, τοῦτο δὲ οὐ φαίνεται οὐδαμοῦ οὐδέποτε. ἀλλὰ χαὶ Boa- 

/ ~ Vv >) ΄ νυ / v ~ \ A \ Q A ~ tos τι πλῆϑος ἔσται ὀλίγου ἀέρος πλέον Xe πὺρ χαὶ χενὸν χαὶ διὰ τοῦτο 
SX τοῦ ἀέρος χουφότερον, ὥστε ἐπιπολάσει αὐτῷ, οὐδὲ τοῦτο δὲ φαίνεται γινό- 

μενον. ὃ μέντοι ᾿Αριστοτέλης ἠρχέσϑη τῇ τοῦ προτέρου ae τοῦ i 
Tv 

\ SUR ΄ ζ΄ i ΄ ἘΝ \ > ὸ ΩΣ 4 ” 4 τον αξρα TAE tova ὑπὸ Uewevon > OlOTL TO ADT Ὁ Ἢν συναγο μένὴὼν ατοπον. εἴτε 
dN ¢ ΄ ~ TS ἐν 5 A I> > Ae ~ 3 f é WY. \ fs Ἢρ ὑφίσταιτο τῷ VOATL ELTE TO DOWP ἐπιπολαζοι τῷ αξρι ELTE γάρ 0 

. ὧν ‘ c "4 Ἁ worn pd 5 aye) ey: ta A can) 2 h ie ΄ +A αῊρ υφισταται. το DOWD ETLTOAACEL, εἴτε TO DOwp ETULTOAGACEL, O ΧῊρ 

ὑφίσταται. 

“ ΄ 
- v > v ο p. 31326 ᾿Ανάγχη τοίνυν, ὥσπερ χαὶ πῦρ ἄνω, ὅτι τοδὶ ἔχει ἕως 

τοῦ χαϑάπερ εἴρηται πολλάχις. 

y / σ Vv a \ ir ΄ os a ἈΝ » a7 ΄ \ Δείξας. ὅτι οὔτε ἕν τὸ ὑποχείμενον εἶναι δυνατὸν οὔτε δύο. ὡς τὸ 
x \ X ~ > 5 5 ~ , σ > ~ χενὸν χαὶ τὸ πλῆρες, ἐπαγει ἌΝ τὸ ἐξ ἀρχῆς προτεϑέν, ὅτι ἀναγχαῖον 

ἴσας ποιεῖν τοῖς ἁπλοῖς σώμασι τὰς ERs: ὡς SGD αὐτῶν χατ᾽ 
οἰχείας ὑφίστασϑαι δρομεῖς ὥσπερ γὰρ τὸ πῦρ διὰ τὸ ἔχειν χενὸν πλέον 
ἄνω φέρεσϑαι λέγουσιν οὗτοι, τὰ ὁὲ ἄλλα οὔ. χαὶ τὴν γῆν χάτω διὰ τὸ 

~ σσ Vv 

πλῆρες, οὕτως ἔδει λέγειν χαὶ τὸν ἀέρα διὰ τὴν οἰχείαν διαφορὰν εἰς τὴν 
ἑαυτοῦ φέρεσϑαι χώραν χαὶ ἐπιπολάζειν τῷ ὕδατι, ὁμοίως δὲ χαὶ τὸ ὕδωρ 

3 

ἃ 

25 

90 

40 

ὃ 

Cts ς - be \ \ ἐς ΔΑ ΟΣ ὑπ τσ πὶ τῷ ἀέρι, ὅτι τοιάνδε τινὰ χαὶ αὐτὸ διαφορὰν ἔχει. εἰ δέ 3298 
γε ἢ ἄμφω τό τε ὕδωρ χαὶ τὸν ἀέ soa ἕν τῷ ὑποχειμέ ἔγῳ λέγοιεν 7 χοῦφον 
ἢ βαρύ, ὡς πρότερον ὑπετέϊη. ἢ δύο μὲν τὰ ὕποχε (ueva, ὡς τὸ Gilde 
χαὶ τὸ χενόν. ἄμφω δέ, τουτέστι τὰ δύο: ax παραλλήλου γὰρ εἴρηται: 
ὑπάρξει ἑχατέ ἔρῳ χαὶ τῷ Ὁ χαὶ τῷ ὕδατι, ἀλλὰ μὴ τὸ ἕτερον αὐτῶν 

΄ 

A τῷ ἑτέρῳ, συμβήσεται αὐτοῖς τὰ προειρημένα ἄτοπα. ἃ χαὶ νῦν συντόμως 
ἐπάγει" ἔσται γάρ τι. πλῇϑος ἑκατέρου, ᾧ Cc (On aA On 

2) 
° Cc ὑπερέξει, ὕδωρ te 

f ΡΥ 72 “ἢ ~ , \ ~ wv A G3 / “ὦν πλέον ὀλίγου ἀέρος τῷ χοῦύφῳ χαὶ τῷ ἄνω χαὶ ἀὴρ πολὺς ὀλίγου ὕδατος 
τῷ βάρει χαὶ τῷ χάτω, ἅπερ χαὶ παρὰ τὰ ἘΣ ἐστι χαὶ παρὰ τὸν 
λόγον. χαὶ γάρ, εἰ μὲν ἕν τὸ ὑποχείμενον, πλήϑει GF χαὶ ὀλιγότητι ἢ 

χε \ / po ¢ A XN ΄ 5 ΄ Λὴ 3A 5 "4 wsyever χαὶ OUlXPOTHL ἢ χατὰ τὸ βάρος αὐτῶν διαφορά. πολὺς ano ὀλί- 
σοι 

a] ~ vv ~ 5 / jou ὕδατος βαρύτερος ἂν εἴη τῷ πλείονα ἔχειν ταῦτα, ἐξ ὧν σύγχειται. 
χαὶ τὸ ὀλίγον ὕδωρ χουφότερον τῷ ἐξ ἐλαττόνων συγχεῖσϑαι. εἰ δὲ χενὸν 

- 

7 χαὶ πλῆρες εἴη τὰ ὑποχείμενα, χαὶ ἀμφοτέρων ἀμφότερα μετ τέχοι ὅ τε ἀὴρ 
IN χαὶ τὸ ὕδωρ, ἀλλὰ πλείονος μὲν χενοῦ ὃ ἀὴρ ἐλάττονος δὲ τὸ ὕδωρ, συμ- 

10 

J ὑφίσταται Ab: ὑφίσταιτο Fe ἐπιπολάζει (alt.) Ab: ἐπιπολάζοι Fe 11 χαὶ πῦρ A ͵ 

πῦρ F: χαὶ τὸ πῦρ ¢ 16 χενὸν πλέον Ab: ἐχεῖνον πλέον F: πλέον χενὸν ὁ et corr. 
πλέον χενὸν πλέον Καὶ I) φέρεσϑαι χώραν Ab: χῴραν φέρεσϑαι Fe 21 ἄμφω 
τῴω evan. A λέγοιεν Fb: comp. ambig. A 22 ws (pr.) F: evan. A 
τὸ χενόν F: χενόν A 25 αὐτοῖς Fb: οὐ τοῖς A 20 ᾧ Fb: 6 A 27 ἀέρος -- 

\ ὀλίγου (alt.) Fb: om, A 33 εἴη ta ὑποχείμενα Ab: evan. F: τὰ broxelpeva c 
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βήσεται χαὶ οὕτω τὸ αὐτὸ ἄτοπον’ πολὺ γὰρ ὕδωρ ὀλίγου ἀέρος πλέον 322A 

ἕξει χενόν, ὥστε χαὶ χουφότερον ἔσται. εἰ δὲ τῇ ὀλιγότητι τοῦ στερεοῦ 31 

optCowto τὸ κουφότερον, πολὺς πάλιν ἀὴρ ὀλίγου ὕδατος πλέον στερεὸν 
wv wv a ~ c ~ 

ἔχοι ἄν, ὥστε βαρύτερος ἂν εἴη. εἰ δὲ μηδέτερον ἐχεῖνο! καϑ᾿ αὑτὸ τῶν 

πὰρ ἃ τὴν πρὸς ἄλληλα 30 QL στοιχείων αἴτιον τοῦ χουφοτέρου 7 βαρυτέρου φασίν. ὁ σι 

αὐτῶν ἀναλογίαν αἰτιῶνται, ὅπερ ὃ ᾿Αριστοτέλης πρότερον ὡς μὴ ποιοῦσι 

δέον ποιεῖν ἐπέσχηψεν, ὅτι ὃ πολὺς ἀήρ, κἂν ἔχῃ πλέον ὕδατος ὀλίγου 
4 3 \ \ ἌΡ ΄ διΔ ͵ ΄, 2 \ Py ees 

στερεόν, ἀλλὰ χενὸν ἔχει πολλαπλάσιον, διὸ χουφότερός ἐστι χαὶ τοῦ ὀλίγου 

ὕδατος, χαὶ τὸ πλέον ὕδωρ, χἂν ἔχῃ χενὸν πλέον ὀλίγου ἀέρος, ἀλλὰ στε- 30 
10 ρεὸν ἔχει πολλαπλάσιον, διὸ βαρύτερόν ἐστι χαὶ τοῦ ὀλίγου ἀέρος, χαὶ τὸν 

τοιοῦτον δὴ λόγον διήλεγξε πρότερον ὁ ̓ Αριστοτέλης ἀπὸ τῆς τῶν ὁμοειδῶν 

συγχρίσεως. ἐν γὰρ τῷ πλείονι πυρὶ χαὶ τῷ ἐλάττονι ἢ αὐτὴ ἀναλογία 
τοῦ στερεοῦ πρὸς τὸ χενόν ἐστιν" εἰ οὖν 7 ἀναλογία αἰτία, ἰσοταχῆ ὥφει- "5 

λεν εἶναι τό τε πλέον πῦρ χαὶ τὸ ἔλαττον: καίτοι ἄνω μὲν ϑᾶττον φέρεται 
\ 

15 τὸ πλέον, xdtw δὲ ϑᾶττον τὸ ἔλαττον. 

΄ 

». 313414 Τὰ δὲ σχήματα οὐχ αἴτια τοῦ φέρεσϑαι ἕως τοῦ τὴν | ii f 
χίνησιν τῶν ἄνω φερομένων ene NG 40 

Tod τὰ μὲν χάτω φέρεσϑαι τῶν σωμάτων τὰ δὲ ἄνω, τὰ δὲ υεταξὺ 

tee TWMWE TOY) a 
> Ἁ δῷ 7 , A > Ἧ ~ Ὁ ἊΝ ΄ 

XATEGOV ξις τὴν ἰοιᾶν χώραν HAL εἰς τὴν τῶν υὑπόήχξειμξνωὼν ὑπὸ 

> 

ὧν ΟΝ γων, αἰτίαν τὴν ἑχάστου τῶν τεσσάρων ὕλην εἰπών, ἥτις χαὶ τῆς κατὰ [0] oN % 

τὴν οὐσίαν διαφορᾶς. χαὶ τῆς ἐπὶ τ 

φορᾶς ἐστιν αἰτία, ἐπειδή τινες ἦσαν τὰ ΠΧ) τὰ τῆς χατὰ | φύσιν χινή- 3220 

> \ > ~ ἝΝ Ξ 

ἐπὶ ηἰχεῖον εἶδος 45 Oo- < ° =a R Oo Ratt) < a ἘΝ al S) = € f 

\ σεως αἰτιώμενοι, ὥσπερ of πυραμίδι χαὶ of σφαίρᾳ τὸ πῦρ διὰ τὸ edutvy- 

Tov σχηματίζοντες, λέγει, ὅτι ἁπλῶς μὲν τὸ σχῆμα χινήσεως οὐχ ἔστιν 

lo or αἴτιον, οὐδὲ φέρεταί τι διὰ τὸ τοιόνδε σχῆμα ἄνω ἣ χάτω, ἀλλὰ τῶν 

πεφυχότων φέρεσϑαι ταχυτέραν τὴν χίνησιν τὴν ἐπὶ τὸν οἰχεῖον τόπον τὸ 5 
τοιόνδε oye a ποιεῖ. Ot ἃς δὲ αἰτίας τὰ σχήματα συνεργεῖ πρὸς τὰς 

χινήσεις, οὐ χαλεπόν, φησίν, ἰδεῖν. τέως δὲ τὰ ἀπορούμενα χαὶ ζητού- 

μενα περὶ τῆς διὰ τὰ σχήματα διαφορᾶς τῶν χινήσεων καὶ δοχοῦντα συνη- 
, la 

30 γορεῖν τοῖς τὰ σχήματα τῶν χινήσεων αἰτιωμένοις ἐχϑέμενος ἔπειτα λύων 10 
ds ταῦτα δείξει, ὅτι συνεργὸν μὲν τὸ σχῆμα πρὸς τὰς οἰχείας χινήσεις ἐστίν. 

οὐ μέντοι αἴτιον. ἀπορεῖται δέ, διὰ τί ἐν τῇ αὐτῇ ὕλῃ. οἷον σιδήρῳ χαὶ 

1 οὕτως c ἀέρος] tod ἀέρος Fe 1.2 πλέον ἕξει κενόν Fb: ἕξει χενὸν πλέον A 
3 ὁρίζοιντο A: ὁρίζοντος F: ὁρίζουτι ς 4 δὲ Fb: om. A ἐχεῖνοι] mut. in éxet- 

νων K: ἐχείνων c 4. ὃ τῶν στοιχείων αἴτιον Ab: αἴτιον τῶν στοιχείων Fe ὃ ἡ βα- 

ρυτέρου. om. ὁ τὴν F: τῆς A 10 βαρύτερόν --- ἀέρος Fb: om. A 12 πυρὶ 

καὶ τῷ ἐλάττονι Ab: xai τῷ ἐλάττονι πυρὶ Fe 13 τοῦ — ἀναλογία om. F 

ἐστι A: om. c ἰσοταχῆ AFb: χαὶ ἰσοταχῆ ς 14 πλέον πῦρ Εἰ: πῦρ πλέον Ab 

15 τὸ πλέον K?b: om. AF 16 σχήματ᾽ ἐ 18 τὰ (tert.)] τῶν ς 20 ἥτις 

F: -τις foramine absumptum A 26 φέρεσϑαι Fb: ἐπί τι φέρεσϑαι A 29 τὰ ὃδο- 
χοῦντα ὁ 30 τὰ om. F 
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. ~ 3 

WOAl (Bow, τὰ μὲν πλατέα χατὰ τὸ 0} μαι. χἂν βαρύτερα ἐπιπλεῖ ἐπὶ 3290 ii ii, 

τοῦ ὕδατος, τὰ δὲ στρογγύλα χαὶ μαχρά. χἂν ἐλάττονα ἢ καὶ ἧττον βα- 1 

pa, οἷον βελύνη. χάτω φέρεται" δεύτερον δέ, διὰ τί ἐνίων χαίτοι βαρύ- 
| i Fat 

τητα ἐχόντων σωμάτων τὰ μόρια ἐπιπλεὶ τῷ ὕδατι, ὡς τὰ τοῦ χρυσοῦ 

5 Ψψήγματα ual τὰ τοῦ χονιορτοῦ ἐν τῷ ἀέρι" δόξει γὰρ πάλιν διὰ τὸ μέγε- 
΄ Ἁ ΄ , 35 5 ~ ~ la Vv 

ϑος ὁ χρυσὸς βάρος ἔχειν, GAR οὐ τῇ αὑτοῦ φύσει, εἴ γε εἰς μὴ ἔχοντα 20 

βάρος διαιρεῖται. ἐχϑέμενος δὴ τὰς ἀπορίας τὴν Δημοχρίτου λύσιν παράγει 
\ i t Ι ᾿ | iy 

πρῶτον, πρὸς ἣν ἐνστῆναι μὲν χαλῶς φησι τὸν Δημόχριτον, λύειν δὲ τὴν 
% 5 ~ inet ‘ / , 

ἔνστασιν μαλαχῶς. ἔλυσε δὲ thy ἀπορίαν τέως ὃ Δημόχριτος λέγων τὰ ex 
~ ὧν > > ΄ ΄ ~ » ~ 

10 τοῦ ὕδατος ἀναφερόμενα ϑερμά: εἶναι γὰρ πάντων σπέρματα ἐν πᾶσι. διὸ 2% 

yo γἸίνεσϑαι πάντα ἐχ πάντων: ταῦτα δὴ τοῖς πλατέσιν ἀντιχρούοντα πολλὰ 
Vv > + , - ς \ I> > , 

ἄντα ἐχ πλείονος τοῦ ὑπὸ τὰ πλατέα ὕδατος ἀναχωχεύειν αὐτά, τουτέστιν 

ἀνοχεῖν. τὰ ὃὲ στενὰ ὀλίγων ὄντων τῶν ὑπαντώντων αὐτοῖς ϑερμῶν διο- 80 

λισϑαίνειν αὐτῶν τὴν ἀντέρεισιν. οὕτω λύσας ὃ Δημόχριτος τὴν ἐξ ἀρχῆς 
> ΄ Bye ~ ΠΣ > ~ 

15 ἀπορίαν eve uy χαλῶς ἑαυτῷ λέγων. ws, εἰ τοῦτο τὸ αἴτιον Ὧν τοῦ 
a εὶ 

=} 

τὰ πλατέα ἐποχεῖσϑαι τοῖς ὕδασιν, ἔδει μᾶλλον ἐν τῷ ἀέρι τοῦτο ποιεῖν" 
> ~ 77 δ ~ Oo σ΄ ΄ S 

πλείονα yop ἐν τῷ ἀέρι τὰ ϑερμὰ F ἐν τῷ ὕδατι. οὕτως ἐνστὰς 6 Δημό- 35 
, ~ ee, 5 ~ 5 > , . ~ » 

χριτος χαλῶς τὴν λύσιν ἀσϑενῶς χαὶ ἀτόνως ἐπήγαγε" διὰ τοῦτο γάρ 
> = bw 5 5. ( \ ΄ Cray ~ 5) NN ΄ ia 

φησιν ἐν τῷ ἀέρι μὴ ἀνέχεσθαι τὰ πλατέα ὑπὸ τῶν avaAsLOOUEVEDY ὕΞρ- 
- oO 2 ~ ~ 5 ~ WV. \ Ve 

20 μῶν, ὅτι μὴ πεπύχνωται ταῦτα ἐν τῷ ἀέρι λεπτῷ τε Ovtt καὶ χεχυμένῷ, 
> 

ὥσπερ ἐν τῷ ὕδατι" διεσπαρμένων οὖν αὐτῶν οὐχ εἰς ἕν δρμᾷ ἢ χίνησις 40 
5 ~ ’ anes, ~ FS 

αὐτῶν, ὥστε ἀνέχειν τὸ ὑπερχείμενον, χὰν πλατὺ ἢ: ἐν τῷ ὕδατι παχυ- 
\ / Vv ~ ~ ~ \ 

reo τε χαὶ στερροτέρῳ ὄντι συγχροτεῖται χαὶ πυχνοῦται μᾶλλον τὰ ἀνα- 

τ ΠΡ ϑερμά: λέγοι δὲ ἂν ἴσως xat τὸ εὐχίνητον τοῦ ἀέρος αἴτιον τοῦ 
΄, \ Sy 7. \ € ~ > Φ GQ ἡ 5 A) e 7 - 

25 σχεδασμοῦ. ταύτην τὴν λύσιν χαὶ πιϑανῶς ἀποδοῦεισαν μαλαχγν ὁ Δριστο- 45 
σι 

5 ᾿ ΄ ~ 5» ~ b) . ΄ ἢ σ 

τέλης εἶπεν ὡς οὐχ εὐτονοῦσαν τὰς ἐναργεῖς αἰτίας ἀπολογήσασϑαι, ὅπερ 

αὐτὸς ποιήσει. | 

1" \ >? \ x > . 5 

p.313b6 Ἐπεὶ δ᾽ ἐστὶ τὰ μὲν εὐδιαίρετα ἕως τέλους. 323a 

lA 5 as ~ _ ΄ , ~ 

Tac αἰτίας αὐτὸς ἀποδίδωσι τοῦ τὰ διάφορα σχήματα διαφόρους ποιεῖν 

80 τὰς τῶν σωμάτων χινήσεις. δύο ὃὲ ταύτας εἶναί φησι, μίαν μὲν τὸ τῶν 5 

| to A: om. Fe 2 τὰ μαχρά Fe 5 yap πάλιν Fb: -ἀρ πά- evan. A 

6 ἔχειν Fb: τειν absumptum A αὑτοῦ b: αὐτῇ A: ἑαυτοῦ Fe εἰς Fb: 

etn A ἔχοντα Fb: éyo- et -α evan. A 7 Bdpoc Fb: ///dpa A δὴ τὰς ἀπο- 

ρίας Fb: δὴ τὰς ἀ- evan. A thy F: tov A 11. 12 πολλὰ ὄντα Fb: om. A 

12° ta HW: tov A 13 ἀνοχεῖν F: ἀνωχεῖν A: ἀνέχειν ὁ 14 οὕτως ο 6 om. 

Fe τὴν (alt.) Ε΄: evan. A 15. 16 τοῦ τὰ F: τοῦ t- evan. A 16 τοῖς ὕδασιν 

Ab: τῷ ὕδατι Fe 19 ὑπὸ -- ἀέρι (20)] evan. F: in lac. add. K? ἀναδιδομένων 

AC: ἀναδιδόντων Fe 22. 23 “τὺ τ - παχυτέρῳ] evan. F: in lac. add. K* 22 ἤ 

CK?: ein A 23 te AC: om. Fe 23. 24 ἀναφερόμενα ACb: βίᾳ φερόμενα Fe 

24 λέγοι δὲ] evan. F: in lac. add. K* Ope Κὶς 25 xat Ab: καίπερ Fe 28 8 

ἐστὶ ta μὲν] δὲ τὰ μέν ἐστιν F ἕως) ἕως τοῦ F 29 αὐτὸς seripsi: αὐτῶ A: αὖ- 

τὰς CFe: om. b 
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~ ΄ \ Χ >> / EN τῷ ~ νῷ / 99> 
συνεχῶν σωμάτων TH μὲν εὐδιαϊρετα εἶναι τὰ δὲ ἥττον τοιαῦτα, χαὶ δευτέραν 8284 

τὸ τὰ μὲν τῶν σωμάτων μᾶλλον εἶναι διαιρετικὰ τὰ GE ἧττον. χαὶ λέγει, τίνα 
\ ῃ7 »> ΄ σ \ ¢ ΄ - ΄ > 5) ΄ 

μὲν χαϑόλου εὐδιαίρετα. ὅτι τὰ ὑγρά: ταῦτα γάρ ἔστι τὰ εὐόριστα ὡς 
’ [2 ~ ~ , ~ at 

σχηυνατιζόμενα χαὶ ὁριζόμενα τῷ τοῦ περιέχοντος σχήματι, τοιαῦτα ὃὲ 10 

σι 

+A \ ov 4, s\ ‘ ~ 9 ἃ / σ Ἁ “ΣΝ s 7 

ἀὴρ χαὶ ὕδωρ: τίνα δὲ τὰ μᾶλλον εὐδιαίρετα, ὅτι τὰ μᾶλλον svOpLaTa: 
3% >\ ~ Fs ~ ¢ , \ \ > ΄ 

ἀὴρ δὲ μᾶλλον ὕδατος τοιοῦτον ὑγρότερος γὰρ χαὶ εὐοριστοτερης" 
\ ican ~ * \ \ > ~ > ~ / YY Ws 9. ας , 

χαὶ ὕδωρ γῆς. ἀλλὰ χαὶ ἐν τῷ αὐτῷ γένει τὸ ἔλαττον τον ὦ ἐπε τερον 

τοῦ μείζονός ἐστι χαὶ διασπᾶται ῥᾷον: εὐπαϑέστερος γὰρ ὀλίγος ἀὴρ 1 
- \ “να. wr ~ / , τς nL ΄ > > 

πολλοῦ χαὶ ὀλίγον ὕδωρ τοῦ πλείονος. τούτων οὖν οὕτως ἐχόντων, ἐπειδὴ 
΄ Vv ~ » Vv 

10 τὰ βάρος ἔχοντα διαιρετιχὰ τῶν ὑποχειμένων ὄντα ἔχε! τινὰ ἰσχύν. χαϑ᾽ 
, ἣν es χάτω, χαὶ τὰ ὑποχείμενα δὲ συνεχῇ διαιρετὰ ὄντα ἔχει τινὰ 

τοῖς τὸ μὴ διασπᾶσϑαι δύναμιν, ταύτας δεῖ πρὸς ἄλληλα συμβάλλειν 2 

τὰς δυνάμεις: ἐὰν γὰρ ὑπερβάλλῃ ἣ τοῦ διχιρετιχοῦ βάρους ἰσχὺς τὴν ἐν 

τῷ ὑποχειμένῳ συνεχεῖ τοῦ μὴ διασπᾶσϑαι ἀλλὰ συνεχὲς μένειν ἰσχύν, 

15 οὐ xat ἄλλο τι ἣ χατὰ τὸ διασπάσαι | χαὶ διελεῖν βιάσεται τὸ διαιρε- 3220 

τιχὸν ϑᾶττον χάτω φερόμενον χαὶ διασπάσει τὸ ὑποχείμενον: ἐὰν GE ἀσὺε- 

νεστέρα ἡ ἢ τοῦ διαιρετιχοῦ δύναμις τῆς τοῦ ὑποχειμένου. οὐ διαιρεϑή 

tat ὑπ᾽ αὐτοῦ, ἀλλ ἐπιπολάσει τὸ διαιρετικόν. διὰ ταῦτα οὖν τὰ πλατέα ὅ 

σώματα τῷ πλέον ἐπιπωματίζειν ὕδωρ. τὸ δὲ πλέον μὴ ὁμοίως εὐδιαίρετον 

50 εἶναι, οὐ φέρεται χάτω τῷ δεῖν μὲν διελεῖν τὸ ὑποχείμενον χαὶ οὕτως 
ἐνεχϑῆναι, μὴ εἶναι δὲ τὸ τοσοῦτον ὕδωρ εὐδιαίρετον ὑπὸ τοῦ τοσούτου 

βάρους: τὰ δὲ στρογγύλα 7 μαχρὰ ὀλίγῳ ὕδατι ἐπικείμενα διαιρεῖ ῥᾳδίως 10 

αὐτὸ χαὶ διαιροῦντα φέρεται χάτω, ἐν ἀέρι ὃὲ χαὶ τὰ πλατέα χάτω φέρε- 

ται διὰ τὸ εὐδιαιρετώτερον εἶναι τὸν ἀέρα τοῦ ὕδατος. 
Ταῦτα cor, ὦ δέσποτα τοῦ τε χόσμου παντὸς χαὶ τῶν ἁπλῶν ἐν αὐτῷ τῷ σι 

σωμάτων δημιουργέ, χαὶ τοῖς ὑπό σου γενομένοις εἰς ὕμνον Sree τὸ 
- Vv ~ 

μέγεϑος τῶν σῶν ἔργων ἐποπτεῦσαί τε χαὶ τοῖς ἀξίοις ἐχφῆναι προϑυμη- 90 

ϑείς, ἵνα μηδὲν εὐτελὲς 7 ἀνθρώπινον περί σου ἢ ἢ χατὰ τὴν 
4 x 

ὑπεροχήν σε προσχυνῶμεν. ἣν ἔχεις πρὸς πάντα τὰ ὑπό σου παραγόμενα. 

1 εὐδιαίρετα εἶναι AC: εἶναι εὐδιαίρετα Fhe 2.3 τίνα μὲν CFb: μὲν τίνα A 

3 τὰ (alt.) AC(b): καὶ Fe 5 xal CF: te χαὶ A 6 τοιοῦτον AF: τοιοῦτος Cb 

εὐοριστότερος CF: εὐοριστώτερος A 7 év CFb: evan. A 8 τοῦ μείζονός ἐστι AF: 

ἐστὶ τοῦ μείζονος C(b) ὀλίγος CFb: corr. ex ὁ λόγος Α" 9 τοῦ CF: absumptum 

foramine A 11 διαιρετὰ ὄντα Fb: ὄντα διαιρετὰ A 12 ἄλληλα F: -ληλ- foramine 

paene absumptum A: fort. ἀλλήλας 15 ἢ Ab: ἀλλὰ Fe διασπάσαι Fb: δια- 

σπᾶσϑαι Α 16 ϑᾶττον χάτω Ab: κάτω ϑάττω F: χάτω ϑᾶττον ὁ φερόμενον 

Fb: evan. A 17 7 A: ety Fe 19 to CF: corr. ex τῷ A 20 ὑποχείμενον] 

hie desinit A; contuli hine CJF 21 τοσοῦτον] corr. ex sodtov C τοῦ] supra- 

scr. F 22 ἐπικείμενα Ch: ὑποχείμενα FJc 24 εὐδιαιρετότερον J ὕδατος] hic 

desinit C 28 εὐτελὲς F: εὐτηλὴς J 29 napaydpeva] -ό- e corr. J: producta Ὁ 

in fine: τέλος τῷ ϑεῷ δόξα 4 : τέλος σὺν Yo τῆς σιμπλικίου ἐξηγήσεως τῆς εἰς τὸ ὃ τῆς περὶ 

tA 
οὐρανοῦ ἀριστο τοῦ σταγειρίτου πραγματείας F 
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αἰτιώδης (πλῆϑος) 211,0 

αἰών. 93,27 94,15 (def.) 288,12. 15 (def. 

trip]. Arist.) 290,29. 30.33 (expl.) 367, 

28 ὁ πᾶς αἰών 195,22 196,15 

τέλεια τοῦ αἰῶνος 88,3 

ἡ συν- 

αἰώνιος. τὸ ἀεὶ τὸ αἰώνιον 93,28 105,26 

τὸ αἰώνιον (opp. τὸ ἐν μέρει χρόνου 

ὑφεστηχὸς καὶ ὀλιγίστῳ) 105,30 
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16,20 85,8 

dvtpwrisxos. ἀσεβῶν τούτων ἀνϑρωπι- 
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324,21 326,6.10.14 338,13. 14. 15. 16 

340, 26.29.33 341,4.12 342,21 949,1 
344, 31. 33 345,17. 18 346,16 347, 1 

348,3 365,23 
ἀνταναφέρειν. ἀνταναφέρουσαι 

(Theophrast.) 504, 6 

ἀντανίσωσις 458,2 

ἀνταναφέρειν 

σφαῖραι 

ἡ ἀντεμφράττειν 441,7 

ἀντεπιχειρεῖν 179,24 

ἀντέρεισις 18,24 379,21 

ἀντιβατιχός. ἀντιβατιχώτερος 440,9. 20 

ἀντίγραφον 152,31 291,25 698,11 

ἀντιδιαιρεῖν. ἀντιδιαιρῶν αὐτὰς (τὰς χινή- 

σεις) πρὸς τὰ πάϑη 1,15 ἀντιδιῃρημένος 

95,8 103,31 

ἀντιδιαστέλλειν 118,10 

ἀντιδιαστολή 290,2 298,5 24712 400,4 

ἀντίϑεσις. τοπιχαὶ ἀντιϑέσεις (ἄνω κάτω, 

πρόσϑεν ὄπισϑεν, δεξιὸν ἀριστερόν) 386, 
20.30 388,30 889.1 ἀντιϑέσεις τῶν 

διαστάσεων 387,31 

ἀντίϑετος. ἀ. ποιότης 100,8. 9 

χινήσεις 192, 

τὰ ἀντιχείμενα (def.) 261,9 

ἀντίϑετοι 

ἀντιχεῖσθαι. 

τὰ χατὰ τὸ πρός τι ἀντιχείμενα 127,19 

ἀντιχινεῖν 212,11. 15. 18. 22. 25 

ἀντιχίνησις 186,23 395,29 396,5 396,28 

405,385 418,25 ἡἣ tod πλανωμένου avttx. 

366,7 

ἀντίληψις. 

295,15 

ἀντιλογία. 

00, ὃ. 

ἀντιπαράστασις 13,29 

αἱ ἀντιλήψεις τῶν σωμάτων 

φυλάττω ταῖς ἀντιλογίαις αὐτά 

ἀντιπαραχώρησις 459,10 

ἀντιπάσχειν. ἀντιπεπονϑότως 920,11] 

avtimeptaywy7 500,19. 21 

ἀντιπεριιστάναι. ἀντιπεριιστάμενος 75,30 

76, 11 
ἀντιπερίστασις 76,19 11,28. 29 149,15 

161,13 268,34 

*avtimeptpopd 473,19 

ἀντιπλεονεχτεῖν 515,4 

ἀντίπους 253,7 619.10. 12 680,24 

ἀντιστρέφειν (logice) 61,17 163,22 164, 

1. 3.5. 8. 11: 12. 18.23 29051 312,6 

326,1 898,9 334,24 342,13 353, 27 

525,23 478,8 570,12 688,23 σὺν ἀντι- 
ϑέσει ἀντιστρέφων ἐρεῖς 28,7 — ἀντε- 

στραμμένως 215,25 899,29 

ἀντιστροφή (logice) 80,15. 19. 31,2 144, 

I INDEX 

15 162,15 168,18 164,13.16 166,13 

912,4 335,26 536,29 ἡἣ σὺν ἀντιϑέσει 

ἀντιστροφή 28, 14. 25.27.29 29,3 30,1 

6.25 31,5 522,27 ἡ τῶν. ὁρισμῶν ἀν- 

τιστροφή 02,0. 25 
ἀντίστροφος. τὸ ἀντίστροφον 213,4 236, 

14 

ἀντιτυ πεῖν. 

ἀντιτυπία. 

ἀντίτυπος 75,31 76,13 77,21. 26 

ἀντίφασις 300,16.17 352, 11 

περιπίπτειν 572,11 

ἀντιφάσει 

ἀντιφατικός. διαίρεσις ἀντιφατιχή 227,30 

629,16 — ἀντιφατιχῶς ἀντιχεῖσϑαι 991, 

14 848,8. ὃ : 

ἀντιφορά (τῶν σφαιρῶν) 156,20 
ἀντιφράττειν τῇ ὄψει 504,90 

ἀντίχϑων 511,27. 28. 29. 89 612,1 515, 
20. 21.22 ἀντίχϑονα τὴν σελήνην ἐχά- 

Aovy οἱ Πυϑαγόρειοι 512,17 

ἄνω (def.) 51,10 (Alex.) 257,35 
τοῦ μήχους ἀρχή 989,20 ἄνω τοῦ odpa- 

νοῦ (6 νότιος πόλος) 990,95 392,33 ὁ 

ἄνω τόπος (expl.) 269,17 τὸ ἄνω φε- 

ρύμενον τὸ χυρίως χαὶ προσεχῶς 11,19 

τὸ ἄνω 

ἀνώφορος 66,22 τῦ,9] 

ἀξιοῦν. τὰ ἀξιωϑέντα 

223,38 

ἀξίωμα 63,33 132,4 189,31 222,1 231,23 

247,30 248,5.10 255,32 396,29 397,16 

al. — (de mutatione) 301,35 (mathem.) 

607, 19 

ἄξων (χύβου) 45,13 (κυλίνδρου) 14,15 

(οὐρανοῦ) 390,10 991,14. 90. 96. 90. 394, 

90 

ἀορισταίνειν 918,8. 7.13 

ἀοριστία 44,11 46,35 249,19 (coni. διά- 

στασις) 94,29 

ἀόριστος (logice) 602, 15. 117 (coni. ἄπειρος) 

141.12. 24 --- ἀορίστως χειμένα (expl.) 

247,4 sq. 

ἀπαϑέστερος 73,13 74,6.7 τὸ 

τὰ ἠξιωμένα 62,9 

ἀπαῦ ἧς. 

ἀπαϑέστερον 74,11 

ἀπαιωρεῖσθϑαι 641,24 

ἀπαράλλακχτος (ταυτότης) 118,4 

ἀπαρτίζειν (mathem.) 219,28 

ἀπατηλός (κόσμος, Parmenid.) 558,7 

ἀπειχονίζειν med. 97,12 

ἀπειράκις ἄπειρον 93,7 

ἀπειρία. ἡ κατ᾽ eldos (opp. ἡ χατ᾽ ἀριϑμὸν) 
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a. 612,18 4. τῶν χόσμων 311,6 ἀ. τῶν ἁπλᾶ τῶν σωμάτων 86,31 “τὰ ἐνταῦθα 

στοιχείων 242,27 ἀ. τοῦ χρόνου 308,9 ἁπλᾶ σώματα 101,5 ἁπλᾶ σώματα κατ᾽ 

ἢ ἀπειροδυναμία 44,26 ἀριϑμὸν πεπερασμένα 226,7 228,19 ἁπλᾶ 

ἀπειροδύναμος 19,5 240,27. 28 312,14 σώματα (= στοιχεῖα) 604, 13. 21] -- 

ἀπειρομεγέϑης 608,10 ἁπλῶς (Arist.) (expl.) 327,19 (opp. πρὸς 

ἀπειροπλάσιος 82,4 ἄλληλα) 691,15 καϑόλου ἁπλῶς (opp. 

ἄπειρος (coni. ἀόριστος) 147,12.24 τὸ ἄπει- πρὸς ἀλλήλας ἁπλῶς) 719,26 (def.) 707, 

pov (expl.) 202,9sq. τὸ ἄπειρον (Demo- 14 (opp. ἐξ ὑποϑέσεως) ψεῦδος, ἀδύνατον 

crit.) 295,4 τὸ ἄπειρον ἐν ἀρχῇ 202,12 922,21 354. ἁπλῶς βαρύ, κοῦφον 20,7 

τὸ αἰσϑητὸν (opp. τὸ μαϑηματικὸν) ἄπειρον 7 ol ὉΠ ΤΟΊ 21% 127,27 opp: 

236,2.3 a. τῷ ἀριϑμιῷ (opp. τῷ μεγέϑει) πρὸς ἕτερον vel χατὰ σύγχρισιν) 678,3. 

141,1 μεγέϑει ἄ. (opp. πλήϑει ἄ.) 245, 8.10.17 682,17. 9 683,5. 7.32 τὸ ἁπλῶς 

15.16 τὸ ἐπ᾽ ἄπειρον (dist. τὸ ἐνεργείᾳ βαρύ (def.) 712,24 716,23 τὸ ἁπλῶς 

ἄπειρον) 635,14 ἀ. ἀήρ 202,18 (χενόν) ἕν 93,20 ἁ. χοῦφον (def.) 118,9 

202,17 σῶμα (def.) 228,5 a. πλήϑει ἀπόγειος (opp. περίγειος) 59.11.19 113,10 

χόσμοι 202,14.15.16 280,1 ἐπ᾽ ἄπει- 410,34 ἀπογειότερος 36,23 509, 1.11] 

ρον διαλύεσθαι (διάλυσις) 627,4. 028,4. 30 ἀπογειότατος 507,31 508,26 

ἐπ᾽ ἄπειρον ἰέναι 104,1 583,30 584,19. ἀπογυμνοῦν τῷ λόγῳ 587,30 

20 ὅτ0,2 ἐπ᾽ ἄπειρον προχωρεῖν 027,1 ἀποδειχτιχός (ἀδυναμία) 370, 12 (ἀκρίβεια) 

ἀπεργασία τῆς γενέσεως 2,3 912,21 (ἀνάγχη) 55,13 (λόγος) 116,6 

ἀπλαν ἧς. οἱ ἀπλανεῖς 410,80 τὸ ἀπλανές (συλλογισμός) 55,5 — ἀποδειχτιχῶς λέγειν 

154,32 164,35 395,21 ἄστρα ἀπλανῆ 5. 55,6 

ἄστροι ἀπλανεῖς 89,14 164,35 415,22 ἀπόδειξις 92,9.25 115,33 (διὰ τοῦ αἰτίου) 

444,18.28 ἡ ἀπλανὴς κίνηνις (opp. ἡ 284,2 

πλανωμένη) (Philop.) 193,19 ἡ τῆς ἀπόδοσις (interpretatio, explicatio) 66,28. 33 

ἀπλανοῦς ἐπὶ δεξιὰ κίνησις 380,22. 26 304,29 (= ὁρισμός) 173,23 

6 ἀ. odpaves 83,18 (opp. 6 πλανώμενος) ἄποιος. τὸ ἄποιον σῶμα 599,5 

420,36 459,26 ἡ ἀπλανὴς (σφαῖρα) 21,19 ἀποχαϑιστάναι. ἀποχαϑιστῶσαι (Arist.) 

34,15. 21 37,35 50,16 71,3 82,18 83, 497,28 499,6.10 ἀποχκαϑίστασϑαι 14,18 

15 164,33 178,23 179,6 270,16 284,30 210,11. 34 450,17. 20 474,32 475, 3. 

288,2 394,9.12 395,31.34.35 409,25. 20. 23 476,50 501,20 

26.29 415,21. 28 418,18 716,20 462,14 ἀποχατάστασις. ἀ. tod ἀστέρος 33,12 

(def.) 280,0 (ἡ τῶν ἀπλανῶν σφαῖρα) 1,4 (τοῦ Κρόνου) 199,26 (γραμμῆς) 210,15 

281,21 τὴν ἀπλανῆ σφαῖραν ἀρχὴν τοῦ (κινήσεως) 262,20 299,1 475,20.27 ἡ 

εἶναι τῷ χόσμῳ 514,17 de regressu τοῦ “ἡλίου ἀ. 591,18 ἀ, τῆς χινήσεως 
eius 462,15 aut duplici motu 462,27 τῆς γῆς 542,1 

ἀπλατής 174,15 ἀποκχαταστατιχός. ἀποχαταστατιχὴ κίνησις 
ἁπλότης 198,80 200,6 44,52 117,80 

ἁπλοῦς. αἱ ἁπλαῖ χινήσεις 6,8 36,17.25 ἀποχλήρωσις 27,5 

δύο αἱ ἁπλαῖ χινήσεις ἥ τε ἐπ᾿ εὐθείας ἀποχληρωτιχός 26,34 27,9 158,9 16], 
χαὶ ἡ κύχλῳ 40,135 77,16 80,391 ἁπλαῖ 21 162,21 

φυσιχαὶ χινήσεις τρεῖς ἢ πέντε 228,14 ἀποκορυφοῦν 126,3 
(οὐρανός) 91,11 (οὐράνιον σῶμα) 2,13 ἀπομερίζειν 88,27 

(στοιχεῖα) 86,29 ἁπλᾶ (opp. σύνϑετα) ἀπορραπίζειν 69,13 

σώματα (expl.) 8,11 844,2 708,23. ἀπορρεῖν 85,19 88,25 
20. 28.32 τὰ ἁπλᾶ (opp. τὰ σύνϑετα)͵ ἀπορριπτεῖν εἰς τὸν Πλάτωνα 108,32 

86,8 ta πέντε σώματα τὰ ἁπλᾶ 3,11 ἀπερριμμένος == abiectus, nefarius 200, 

6,8 144,26 sq. ἁπλᾶ σώματα. ἰσάριϑμα 30 

ταῖς σφαίραις χαὶ τοῖς τέτταρσι στο- ἀπόρροια. ἡλιακαὶ ἀπόρροιαι 115,7 ἀπόρ- 

χείοις 31,16 τὰ ὑπὸ σελήνην ἁπλᾶ σώ- ροιαι τῶν ὑπὸ σελήνην 497,26 

ματα 40,14 ἁπλοῦν σῶμα 77,16 τὰ ἀποστενοῦν. ἀπεστενωμένος 482,1 
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740 ἀποτείνειν 

ἀποτείνεσθαι εἰς λέξιν 79,15 

πρὸς exelvous τοὺς ... λέγοντας 19,22 

ἀποτέλεσμα (Opp. αἴτιον) 119,0 367,5 404, 

91 

ἀπουσία (opp. παρουσία) 121,9 

ἀπόφασις (opp. κατάφασις) 52, 7.18 28,20. 

22.29 127,22 129,2 338,18. 27. 28 339 

3.6.10. 11 (dist. ἐναντίον) 329,17 

ἀποφατιχός (opp. χαταφατιχός) 62,14. 15 

236,15 τὸ ἀποφατιχόν (expl.) 57,23 

ἀποφοιτᾶν, τοῦ ἑνός 94,14 

ἁπτόν 84,31 τὸ 

86,14 ἁπτὴ 

ἀποτείνειν. 

ἅπτειν. τὸ ἁπτὸν διὰ 

ἀντιτυπίαν THY τῆς Vis 7 

ἐναντίωσις 442,51 443,1.4 ἁπτὴ ἐπι- 

φάνεια 237,27 ἁ. ὃ οὐρανός 86,10 

89,16. 1 at οὐσία 81,11 ἁπτὴ 

ποιότης 87,31 89,17 442,32 449,2 

444, 4 

apteoyv (grammatice) 15,1 

τῷ ἀριϑμῷ (Opp. τῷ εἴδει) 344,27 

ἀ. “πατὴρ μακάρων καὶ ἀνδρῶν" (Pythag.) 
580,14 ἀριϑμῷ δέ τε πάντ᾽ 
(Pyth.) ὅ80,16 

ἀριστερός (variae signific.) 984.9.ὃ ἡ 

ἐπ᾽ ἀριστερὰ κίνησις (τῶν πλανᾶσϑαι λεγο- 

ἀριϑμός. 

ἐπέοιχεν 

μένων σφαιρῶν) 380,25 

ἠρκέσϑη sat habuit 80,25 

appovixds ἁ. λόγος 464, 6 

ἀρκεῖν. 

οἱ ἐν τοῖς ἀριϑ- 
μοῖς ἁρμονιχοὶ λόγοι 409,19 

ἀρνητικχός ee 28, 19: 329, 1OP T2521 

TO II 329, 16 

ἀρρεπής. ἀ. ὁ οὐρανός 70,14 

ἀρτᾶν. ἀρτᾶσθϑαι (logice) 92,22 

ἀρτιοπέρισσος 29,29 992,8 

ἀρχαιοπρεπής. ἀρχαιοπρεπῶς ἑρμηνευϑέν 

698, 14 

ἀρχαῖος. is ἀρχαιότεροις ἔδοξεν 82,15 

ἀρχέγονος (ἕνωσις) 8ῦ,80 

ἀρχή (ἀγένητος) 93,18 

203,15 κοιναὶ τῆς γενέσεως ἀρχαί (εἶδος, 

στέρησις, ὑποχείμενον) 102,1] 

2,19 6.4. 92 92,10 

ἘΠῚ a. 

πεπερασμένας τὰς a. λέγοντες 202,25 

ἅπερ το 

(ἄπειρος) 202,15 

(φυσιχαΐ) 

a. χινήσεως 78, 29 

Rees ἡ φύσις 92,19 ot 

ἀρχιχός. τὰ κυριώτερα χαὶ ἀρχιχώτερα τῶν 
μορίων 73,11 130, 26 

ἀρχοειδή ς (τρίγωνα) 638,27 ἀρχοειδέστερος 
565,8 566,2 576,5 — ἀρχοειδῶς 580, 
12 

ἀσεβεῖν. 

ἠσεβηκόσιν 84,30 

ἀρχικαὶ ποιότητες 

διχαία τις τιμωρία τοῖς εἰς ὑεὸν 

I INDEX 

ἀσχός. a. πεφυσημένος 74,20 710,26 sq. 

ἀστασίαστος. ἀστασιάστως 97,20 

ἀστήρ. de natura astrorum 78,26 498,10 sq. 

ἀστήρ τῆς οἰχείας ἕδρας ἐπὶ τὰ ἐντὸς ἀπο- 

πίπτων 72,13 

ἀστρολάβον (ὄργανον) 548,31 

a. 462,21 

ἀστρολογικός (σχοπός) 509,13 
οἱ ἀστρολόγοι 505, 24. 29 

τὸ στερεὸν 

ἀστρολόγος. 

541, 14 
ἀστρονομία 81,16 τὰ πρὸς ἀστρονομίαν 

παραλαμιβανόμενα ὄργανα 548,30 

ἀστρονομικός (ἀπορίαι) 510,24 (ϑεωρή- 

pata) 404,21 (ὑποϑέσεις) 36,27 

ἀστρονόμος 32,6. 94 33,11 36,29 410,25 
422,14 427,12 487,26 641,23 οἱ πρεσ- 
βύτεροι 32,15 οἱ παλαιοί (opp. οἱ peta- 

γενέστεροι) 510,31 

ἀστρῷα σώματα 199,6 ἀστρῴῷος. 

τηρήσεις 117,25 

ἀσυλλόγιστος 62, 14 

d. μία πρὸς συμμετρίαν ἀντί- 

ἀ. ἢ ὑπερβολὴ ἢ ἔλλειψις 

ἀστρῷῴαι 

ἀσυμμετρία. 

χειται 56,6 

56,7 
ἀσύμμετρος (opp. σύμμετρος) 220,16, 23. 

29 221,4 ἀσύμμετρον εἶναι τὴν διάμετρον 

τοῦ τετραγώνου ταῖς πλευραῖς 929,1 

ἄσχετος. ἡἣ οὐσία ἄσχετός ἐστι (Iamblich.) 

169,7 
ἀσώμιατος (δύναμις) 88,16 (ἐνέργεια) 88,18 

ἀ. ὕλη 135,27 

ἄτακτος. τὸ ataxtov 911,92 

ἀταλαίπωρος. ἀταλαιπώρως 104,17 

ἀταξία (ἐξ ἧς ὁ κόσμος γέγονε) 9511, 29. 

9.12.1 

ἀτάραχος. 

ἀτειρής. ἀτειρέα ὄμματα (Empedocles) 529, 

23 
ἀτέλεια (opp. τελείοτης) 54,31 

ἀτελής 717,26. 28 διὰ τὸ ἑαυτῶν ἀτελές 

86,19 ἀτελὲς εἶδος 168,5 (χινήσεις) 86, 

20 (ποιότης) 168,8 

ἄτομιος. ἄτομον (opp. χοινὸν εἴδος) 599,17 

(τὸ ὡς ἀμερές) 622,6 (ΞΞ μὴ διαιρούμε- 

τὰ ἄτομα 

ἀταράχως 159,5 

νος εἰς ὅμοια τῷ ὅλῳ) 660, 2 

123,31 659,25 (defin.) 685,5 τὰ νῦν 
συνιστάμενα ἄτομα 293, 17 — Οἄτομος 

(coni. ἀδιαίρετος) ἀρχή 242, 19. 21. 29 

ἄτομοι γραμμαί 566,25 567,3 (οὐσίαι) 

123,15 ἄ. ἢ ἀμερῇ σώματα 7,30 αἱ ἄτομοι 

243,12. 15. 16, 33 244,2. 6.34 245,8. 11. 
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12.18.19. 29 (describuntur) 242,21 sq. 

(ἄπειροι τῷ πλήϑε) 202,17 ~ ot τὰς ἀτό- 

μοὺς λέγοντες 269,12 (ἀπαϑεῖς) 294, 31 

σύγχρισις (δίακρισις) τῶν ἀ. 295,23. (De- 
mocriti) 310,16.18 311,5 564,26 576,16. 
11 (Leucippi et Democriti) 583, 21.24 

584,3 609,17. 23.24 610,4.5.9. 11. 14 
611,6. 19 614,28 617,23. 24 628,15 
632, 7.17. 19 634,29 659, 13.19 684, 21 
(pondus atomorum) 693,26. 27. 29 

ἀτοπία (τῆς ὑποϑέσεως) 71,34 εἰς ἀτοπίαν 

τὸν λόγον ἀπάγειν 561,22 

ἄτοπος. εἰς ἄτοπον λόγον ἀπάγειν 97, 11 

249,24.81 250,20 ἡἣ τοῦ ἀτόπου συνα- 

γωγή 240,12 ἐνδειχνύναι ἐχ τοῦ ἐπαγο- 

μένου ἀτόπου 337,203 

ἀτροφεῖν 54,8 
αὐθϑυπόστατος 93,19.21 94,8.10 94,27 

χυρίως αὐϑυπόστατον 90. ὃ. ὃ 104,1. 13. 

15 109,7 126,25 140,14..15 
ἄυλος (expl.) 133,29 210,0 

αὔξειν (coni. τρέφειν) 109,29 110,5.7.9 

αὔξησις (expl.) 96,12 (opp. μείωσις) 111, 

15 ἡ αὔξησις ἀπὸ τοῦ. ἄνω 383,28 ἡἣ 
αὔξησις γένεσίς τις 109,22 

αὐτοαγαϑόν 482,17. 18 

αὐτοάνθρωπος 276,17 
τὸ αὐτοειδὲς τοῦ σώματος χαὶ 

οὐράνιον ὄχημα 469,1 

αὐτόϑεν λέγειν 68,10 110,25 
αὐτοχίνητος 94,4.11 τὸ αὐτοχίνητον 94, 

80 241.9 242,6.10 381,27 
κίνητον = ἡ ψυχή 585,1. 2.3.4.9 χυρίως 

αὐτοχίνητος 90, ὃ. ὃ 

3 “,., αὐτοειδ ἧς. 

τὸ αὐτο- 

αὐτόματος. éx ταὐτομάτου 137,21 ἀπὸ 
ταὐτομάτου (Opp. φύσει, ἀπὸ τύχης) 

904,9 
αὐτός. εἴτε καϑ᾽ αὑτὸ εἴτε πρὸς ἄλλο 75,5 

6 αὐτός εἴδει (opp. ἀριϑμιῷ) 310,17 

αὐτοφυής (διάϑεσις) 374,23 (ἔννοια) 372, 

20 (χίνησις) 581,22. 24 ῥοπὴ αὐτοφυὴς 

χαὶ οὐ χατὰ προαίρεσιν γινομένη 67,27 

— αὐτοφυῶς xtveictar 268,27 (λέγειν) 
713,7 δύναμις αὐτοφυῶς ἐνεργοῦσα 53,12 

ἀφαίρεσις τὸ χαϑόλου τὸ ἐξ ἀφαιρέσεως ἐν 

ἡμῖν 89,29 
ἁφή (Alexander) 252,10. 29 

ἄφϑαρτος. τὸ ἄφϑαρτον varie dictum 
317,9 χυρίως ἄφϑαρτον (def.) 337, 10 

ἀφίδρυμα, αὐτῆς ἀφίδρυμα τῆς δεινότητος 

20,24 

γένεσις 141 

ἀφόρητος 376,21 

ἀφώτιστος 191,1] 
ἀχώριστος (εἴδη) 210,9 

18 380,17 381,9 
τῶν. πολλῶν 275, 27 

ἐντελέγεια) 279 1 ἢ 

ἀχώριστον τὸ κοινὸν 

Βαϑύνειν. σῶμα βεβαϑυσμένον 562,27 

βαρεῖν 61;29. ὃ 

βάρος (Plato) 713,2 716,29 (Arist.) 113,2 
βαρύς. τὸ βαρύ (def) 62,25 76,30 680, 4 

ἁπλῶς βαρύς (cf. ἁπλῶς) 716,23 

βαρύτης (def. Platonis) 69,22 (opp. xov- 

φότης) 220, 24 
βάσις (τριγώνου) 416,10. 15 638,30 al. 

βίαιος (dist. ἀναγχαῖος) 914,1 

ἡ παρὰ φύσιν (opp. ἡ κατὰ φύσιν) 526, 

18 
βλασφημεῖν χατὰ τοῦ οὐρανοῦ 88,29 

βλασφημία περὶ τοῦ οὐρανοῦ 191,30 

βόρβορος. βόρβορον λόγων ἀναχινεῖν 119,11 

βόρειος. ὁ β. πόλος 991,24. 96. 39 420,30 

βρενϑύεσθαι 26,28 190,14 
βροντή. διχῶς γίνεται ἡ β. 410,2 

βυϑίζειν. βυϑίζεσϑαι (def.) 522,31 

χίνησις = 

[dia οὐράνιον (Parmenides) 559,23 

γάρ (ἄρα x.) 9,15. σύνδεσμος αἰτιολογικός 

7,16 250,14 511,11 329,30 847,0 

γαρύεσϑαι (Pindarus) 42,17 

yevestoupyds (εἶδος) 115,12 (ἦχος) 469, 

18 (χίνησις) 31,28 33,23 (στέρησις) 

102,1 
γένεσις (opp. φϑορά) 91,15 98,26 (ὄντως, 

opp. ἐξ ὑποθέσεως) 305,33 (expl.) 96,6 

(ἡ ἀπὸ τοῦ μὴ εἶναι εἰς τὸ εἶναι κατὰ 

χρόνον μεταβολή, ἣν πάντως φϑορὰ δια- 

δέχεται) 109,6 (ἣ ἀπὸ τῶν αἰτίων πρόο- 

δος) 500,29 (σύγχρισις τῶν ἀτόμων) 295, 

23 τὸ ᾿Αριστοτέλους τῆς γ. σημαινόμενον 

140,18 (Demoer.) 295,24 (apud Plato- 

nem duplicem intellectum habet) 103,22. 

28 ἡ γ. οὐ χυρίως χίνησις 695,29 (τῶν 

στοιχείων) 629,9 (τοῦ συναμφοτέρου) 

578,32 (el ἔστιν) 859, 16 58ᾳ. (εἴδους) 

578,32 519,8 γ. σχεῖν 93,2 

τὰ ἐν γ. σώματα 

τὰ ἐν γ. 

inferior mundus 1,10 
2.27 55:5 



742 γενητός 

γἹενητός. γενητόν (def.) 92,33 (opp. ὄν- 

τως ὄν) 103,30 (varie dicitur) 315,16. 

23.29 χυρίως y. (expl.) 95,9.17 3837, 

11 (τῶν ὑπὸ σελήνην) 92,1 (Aristot.) 

103,20 (Plat.) 296,19 to dv toy. 95, 

27 

γέννα (Parm.) 137,38 

γένος. τρία y. Bvnté 107,1 

ἐναντίων 992,24. 25. 29.33 

γεωμετρικός. γ. ἀνάγχαις ἀποδειχνύναι 

802, 82 (ἀποδείξεις) 404, 20 (ἀρχαί) 

562,21 (συνήϑεια) 205,29 

yj. ἄστρον thy yx. ἔλεγον οἱ [Πυϑαγόρειοι 

512,14. χατὰ τὴν αὐτὴν ἡμέραν οὐρανὸν 

καὶ γ. γεγενήσϑαι (Philoponus) 78,8 (qua 

ratione immota maneat) 520,25 (μέϑο- 

dos τῆς μετρήσεως) 949, 546. (μέγεθος 

τῆς περιφερείας) 549,2.9 δῦ0,5 (μέγεϑος 

τῆς ἐπιφανείας) 549,19 

γ. κοινὸν τῶν 

(στερεὸν μέγε- 

ὃος) 549,21.29 σημείου χαὶ κέντρου λόγον 

ἔχειν τὴν γ. πρὸς τὰ ὑπὲρ τὸν ἥλιον 51, 

11 οἵ. 83,1 (σφαιροειδής) 542, 14 sq. 

γιγαντιχός. ἡ γ. χατὰ τῶν οὐρανίων ἀπό- 

νοια 86,4 

γίνεσϑαι (expl.) 128,1 τὸ γινόμενον 95,20 

(def. Platon.) 905,14 (τὰ tod y. σημαι- 

νόμενα) 92, 

579,1 τὰ χατὰ χρόνον γινόμενα 100,30 

γλαφυρός. γλαφυρῶς (λέγειν) 56,17 

γλεῦκος 633, 22 

8. y. τῇ παρουσίᾳ τοῦ εἴδους 
rT ͵ 

γνώμων (mathem.) 653,5 

Ἰνωστιχός (ἐν ἡμῖν δυνάμεις) 104,4 

γόμφος. γόμφοι... κατάστοργοι (Empedocl.) 

529, 25 
γοργός. γοργῶς ἐπάγειν 308, 30 
γραμματικός. χαὶ μάλιστα εἰ χαὶ “ypap.- 

purines ἐστιν, ὡς ἐπιγράφει (Philoponus) 

Thc Π0 79 13,310 7459 
ἡραμμή (def.) 562,25 (ἁπλαῖ τρεῖς) 255 

28 (φυσιχή, opp. μαϑηματιχή) 46,8 

ypappexdcs (ἀχρίβεια) 415,35 (διάστασις) 

25,15 (διάστημα) 13,14 (Extests) 209, 

18 (χύχλος) 46,22. 25. 27. 171,513 

ypaen lectio 205,24 291,25 352, 20. 23 

396,18 
γραφιχός. (πταῖσμα) 474, 15. 29 

γρυπός (opp. σιμιός) 278,15 

γυμνός. γυμνῇ χεφαλῇ ἔλεγεν 135,4 

Ἰωνία. οἱ μὲν παλαιοὶ thy γωνίαν ὑπὸ τὸ 

ποιὸν ἀλλ᾽ οὐχ ὑπὸ τὸ ποσὸν ἀνάγοντες 

τῷ ὁμοίῳ χαὶ ἀνομοίῳ διήρουν ἀλλ᾽ οὐχὶ 
Π p- Ἰ ον μ t ἪΡ ν χ 

I INDEX 

τῷ ἴσῳ xat ἀνίσῳ, ὡς ot νεώτεροι 715, 

11 ‘ef. 538,22 
γωνιοῦν. γεγωνιωμένος 129,28 130,6 215, 

17 459,8 

Δειχνύναι. δεῖξαι τις λόγος δυνήσεται 75, 

19 εἴ τις ἄρα δείξειε λόγος 75,25 

δειχτιχός. δειχτιχόν ἐστι 205,18 

δειλία (opp. ἀνδρεία, ϑροσύτης) 50,30 

δεῖξις argumentatio, demonstratio 218, 12 

922,26 231,28 234,26 351,10 al. 6. 

χοινοτέρα 238,25 239,20 

δεχάς (Pythagorei) 386,13 512,8. 6. 8 δε- 

χάδες λόγων 190,8 

δεξιός (expl.) 391,28 393,7. (22.) 35 (def.) 

419,15 420,14 (varie adhibetur) 384, 

1.2.5 (= dyabds) 386,15. 16 ἢ} ἐπὶ 
δεξιὰ χίνησις 980,1. 21. 24.26 ἰσχυρότερα 

χαὶ ὡς ϑερμότερα 990, 29 

b 

φύσει τὰ ὃ. 

τὸ ὃ. τοῦ πλάτους ἀρχή 9890, 20 

δέν (Democrit.) 298, ὃ 

δεσπότης τοῦ xdopov παντός 731,25 

δεύτερος. τὸ ὃ. χαλούμενον ὑποχείμενον --Ξ 

τὸ ἄποιον σῶμα 576,8 ef. 565,3.6 

δημιουργεῖν 59,15 154,14 421,18 al. 

δημιούργημα 90,21 143,28 
δημιουργία. (Seta) 491,6 (qua via pro- 

cesserit) 514, 33 

δημιουργικός. (ἀγαϑότης) 587,30 (ἀνα- 
λογία!) 576,18 (δύναμις) 812,11 (λόγος) 

44,12 (μέτρον) 39, 84 (νοῦς) 009, 2 

(πρόνοια) 588,1 (συνοχή) 513,22 

δημιουργός 25,26 87,5 107,13 108,94 
135,7 184,30 303,21. 22 306,27 353, 5 
368,20 379,83 383,6 419,8 421,14 489, 
16 (dist. φύσις) 277,23. 24 (Bede) 137, 
24 372,15. 22 377,13 10.2.9 
zor ἡμέρας) 517,8 (τῶν ἁπλῶν ἐν τῷ 

κόσμῳ σωμάτων) 731,26 (Platonis) 87, 

20 346,22 351,17 360,31. 32 361,14 
διαβοᾶν. ot ἐν φιλοσοφίᾳ διαβεβοημένοι 90, 

24 
διάγραμμα 177,16 304,10. 25. 31 

dtaCwypagety (cf. Plat. Tim. δ ὁ) 87,19 

565,7 

διάϑεσις (dist. πάϑος, ἕξις) 20,20 97,15 

99,1.5 100,24°111,9 127,3 308, 22 al. 

(κόσμου) 247,13 οὐσίαν) 95,31. 

33 

(νυχτός τε 

(nat 
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διαίρεσις (expl.) 645,22 ἐκ 6. προάγειν 
tov λόγον 227,28 ἐχ ὃ. δεῖξις 237,18 

διαιρετικός. διαιρετικῷ χρῆσϑαι 52,25 
228,3 (opp. πιλητιχός) 564,28 

διαιρετός. ἐπ᾽ ἄπειρον ὃ. τὰ μεγέϑη 202, 

80 (τὰ πάϑη διχῶς: χατ᾽ εἶδος, χατὰ 
συμβεκηκχός) 567,32 

διαιώνιος 137,28 

διακορὴς τῶν τοῦ [Πλάτωνος ὥσπερ τῶν 
τοῦ ᾿Δριστοτέλους (Philoponus) 80,14 

διαχοσμεῖν 136,7 308,21 421,01 580,13 
590,3 009,9 al. 

dtaxdopnots 294,19 360,30 472,12 528, 

17.22 529,16 al. (τῶν αἰσϑητῶν) 558,8. 
16 587,29 (διττή) 608,31 (νοητή) 95, 

25 

διαχρίναι. διαχεχριμένας τὰς ἰδέας εἶναι 

81,4. κόσμος διαχεχριμένος καὶ αἰσϑητός 

294,11 

διάκρισις. ὅπου τάξις ἐχεῖ πάντως χαὶ ὃ. 

81. ὃ  (coni. διάστασις) 107,1 (opp. 

ἕνωσις) 294,12 

διακριτιχός (Opp. συγχριτικός 564, 28 

διαλεχτιχός (νόμος) 28,20 (ἐπιχείρημα 

def.) 298,8 

διάλλαξις (Empedocl.) 800, ὃ 

διάλληλος (ἀπόδειξις) 420,17 418,4. 0 (δεῖ- 

Ets) 48,2. 20 408,1 420,11 477,26 478, 

3.7.14 (λόγος) 45,7 

διαλύειν (τὰ ... εἰρημένα) 80,11 

διάλυσις (coni. ἔνστασις) 144, ὃ 

σμου) 310,24.28 (= εἰς τὰ στοιχεῖα 

ἀνάλυσις) 616,6 

διάμετρος (τετραγώνου) 319,15 323, 7. 11. 

15. 31 324,17 336,21 (xdopov) 252,32 

(tod παντός) 44,4 47,21 

διανοητιχός (μάϑησις) 59,26 

διαπορϑμεύειν τὴν ὄψιν 130,16 

(τοῦ χό- 

διαρϑροῦν τὴν φύσιν τοῦ βαρέος καὶ κούφου 

09,16 (ἔννοιαν) 102,15 

διάρϑρωσις 108,21 
διασαφεῖν 92,80 

διασπᾶν. διεσπασμένος ὁ σκοπός (Opp. πρὸς 

ἕν τι βλέπων) 4.28 

διάστασις 322,.10. 18. 20. 22. 24. 26. 27. 29 
223, 30.37 224,1 225, 15. 16. 17. 18. 23. 
25 (πλείστη) 147,5 148,11 (coni. διά- 

χρισις) 107,1 (μεμερισμένη) 95,15 (τῶν 

οὐρανίων) 82,14 (xata τὴν οὐσίαν) 93, 

29. (οὐσίας) 94,13 (αἱ 8 τοπιχαὶ ὃ.) 

366,5 887, 23.29 890,8. 392,35 898,4 

δόξα 143 

394,28 395,10 (τοῦ σώματος τρεῖς) 48,5 

383,20 (σωματιχή) 100,9 103,29 

διιστάναι. διαστατός (τριχῇ) 8,19 ὃ. καὶ 

σωματιχὴ φύσις 108,35 
ᾷ - , ΟῚ 
διάστημα = ἡ τῶν τόπων ἐναντίωσις 183, 

ζ 2 4 190 «© 20 (οὐράνιον) 212,2 

διάστροφος (opp. εὐϑύς) 184,19 
NY , μὰ , ° . 

διατάττειν. διατάττεσθαι —= disserere 86,1 
90,14 

διάττειν. διάττοντες stellae transilientes 
τ 

δίαυλος. διαύλους συνεχεῖς ποιεῖν 155,24 
> 
διαφανής. τὸ διαφανές 89,1 

διαφέρειν. οὐδὲν διαφέρομαι ὅ,10 

διαφορά 166,20 (dist. ἐναντίωσις) 198,21 

(coni. πάϑος, opp. ἐνέργεια) 397,21 (xe 

νήσεων) 91,14 (οὐσίας) 91,13 (τόπου) 

70,34 895,9 

διαφορεῖν, ἡἣ διαφορουμένη χοινότης 90,6 

διαφύναι (Empedocles) 141,3 293,27 

διδασχαλία 5, 24. 26 

διέξοδος. ὃν διεξόδου χρόνον οἱ ἀπὸ τῶν 

ναϑημάτων χαλοῦσιν 490,4 

διευχρίνησις 194,9 

διιστάνα! 94,14 (ἀφ᾽ ἑαυτοῦ) 94,6 (περὶ 

αὑτό) 138,20 (χατὰ ποιότητα) 82,19 

τὸ τριχῆ διαστατόν 89,22. 29 

στὸν χαὶ διεστώς 95,5 

τὸ μερι- 

διχαιολογία 292, 28 

δίνη 530,30 ὅ9 1, 3. 4. 8. 11. 16. 17. 20, 21. 

24.25 540,25 849,1 (Empedoclis et 

Anaxagorae) 526,33. 34 527,4. 6. 14. 32. 

33 528,3.8. 14. 16.19.23 529,4.18 530, 

16 583,1.2 (οὐρανοῦ) 374, 32 3795, 25. 

34 520,32 535,11 (opp. κύλισις) 452, 

17 456,8 

δίοπτρα 549,4.7 550,3 

διοργάνωσις (ἀνομοιομερής) 389, 19 

διορίζειν. σῶμα διωρισμένον (opp. συνεχές) 

238,20. τὸ διωρισμένον (varie explicatur) 

594, 16 sq. 

διορισμός 319,20 

διπλόη 93,21 

δισσολογεῖν 194,17 

dtydunvos (Aratus) 479,11 

διωλύγιος φλήναφος 25,31 (τῶν Θεμιστίου 

παράϑεσις) 70,9 

χίας trabs ignea 415,22 

Ea (χοινὴ τῶν ἀνθρώπων) 139,26 (θεοῦ) 

90,16 (Parmenidis, opp. ἀλήϑεια) 557, 

24.27 558,6.9 

7 

δο 

66 



744 δουλεύειν 

δουλεύειν. ϑεωρία δουλεύουσα 2,3 
δρᾶν (opp. πάσχειν) 88,0 170,7 (εἰς ἄλληλα) 

81,12 113,4 197,29 (ete τι) 81,14 82, 
20. 24 83, 20. 26 

δρᾶσις (opp. πεῖσις) 98,31 578,14 

Opactixds (opp. παϑητιχός) 172,16 174, 

Ὁ] (ποιότης, opp. nadytixy) 192, 3 

193,92 195, 2)°19625- 1975.24 990; 22 

636,17 

Ἐδριμαχός d9,11 (cf. adnot.) 

δρῦς. οὐκ ἀπὸ δρυὸς οὐδὲ ἀπὸ πέτρης pro- 

verbii loco dicitur (cf. Hom. τ 163) 

131,7 
δυάς. (τῆς ἐναντιώσεως) 199,17 

δύναμις (dist. φύσις, def.) 595,20 672,13 

(expl.) 661,22. 23 (= ποιητιχὴ ποιότης, 

dist. πάϑος) 671,30 672,5 (ἀσώματος) 

88,16 ἡ τῶν ὃ. τῶν στοιχείων ἰσότης 

83,31 (φυσική) 84,2 τὸ δυνάμει duplex 

705,29 (expl.) 350,20 (λέγειν) 52,22 

τὸ ὃ. σῶμα 594,20 

δυναμοῦν 264,23 

δύνασϑαι. τὸ δυνάμενον (expl.) 315,27 335, 

11 

δύνειν (opp. opp. ἀνατέλλειν) 82,90 al. 

δύο. dat. δυεῖν (in omnibus libris serip- 

tum) 24,19 237,2.3 240,2 (in melio- 
ribus) 31,34 92,22. 149,3.12 194, 

13. 22 195,13 206,7. 13 264,2 304,16 
401,12 615,4 714,12 δυοῖν (in omnibus 

libris seriptum) 410,6 (in melioribus) 

222,8 
δυσαίσϑητος. δυσαισϑητότερα 73,23 
δύσις (4 νῦν) 418,19 420,28. 32 
δυσπαϑής. δυσπαϑέστερος 73, 10. 18. 23 

82,1 88,2 δυσπαϑέστατος 73,17 

δυσσυνεσία 56,26 

δυτιχός (Opp. ἀνατολιχός) 197,5 

χόν 391,26 392,6 

τὸ ὃυτι- 

δυτιχώτατος 547, 32 

Kay. ἐάσσω (Parmenides) 137,4 

ἔαρ quando sit 421,22 

ἐγχόσμιος (ϑεοί) 117,16 

ἐγχκύχλιος (κίνησις) 22,14.16 36,4 78,22 

80,15 89,11 219, Ὁ al. (φιλοσοφήματα) 

288,31 (σῶμα) 49,29 211,10 403,1 
ἐδάφιον exemplum primum, archelypon 318,3 

et littera 701,32 

εἰ cum coniunctivo 72,17 

I INDEX 

εἰδοποιεῖν 22,6 75,19 85,28 86,30 130, 

25 132.7 133, 22.23 149,2 166, 2.4.5 
167,5 172,8.10 176,3 al. 213,25 261, 

19 307,20 385,24 399,25. 32 400,14 

449, 27.32 443,2 562,17 576,12 606, 
18 640, 9. 11 650,8 657,14 673,15 675,1 

676, 5 

εἰδοποιία. (δημιουργική) 306,21. 25 

εἰδοποιός (opp. εἰδοποιούμενος) 100,1 (δια- 

φορά) 169,24 673,15 (δύναμις) 444,15 
(ἐναντίωσις) 168,30 122,1 (χίνησις) 228, 

16 (χοτφότης) 700,29 (σχῆμα) 12,17 
(τόπος) 700,16 

εἶδος (opp. ὕλη) 94.29.81] 564,15 565,23 
(coni. μορφή) 126,29 (dist. τὸ συναμ- 

φότερον) 218, 1.18 219. 8) ἡἣ οὐσία ἡ 

χατὰ τὸ εἶδος 111,32 (coni. οὐσία) 112, 

18 τῇ οὐσίᾳ οὐχ ἔστιν ἐναντίον εἶδος 
101,22 (opp. στέρησις) 102,2. 12 121, 

13 129,7 (coni. στέρησις) 122,9 τὰ 

ἀΐδια εἴδη (Platon.) 557,7 (ἔνυλον, opp. 

στέρησις) 167,27 (ἀτελές) 108,5 (χοινά, 

opp. ἄτομα) 599,16 χοινὰ καὶ ἀχώριστα 

εἴδη τῆς ὕλης (Arist.) 277,3 (τὸ ἀεὶ ὃν 

νοερόν) 599,24 (σύνϑετον) 98,3. 10 = τὸ 

σύνϑετον ἐκ γένους χαὶ διαφορῶν 30,4 

166,26.35 eld. ἑκάστου (τῶν σωμάτων) 

éx τῶν ἐπιπέδων γενόμενον (Plat.) 578, 

22. (coni. τελειότης) 706,30 (τέλειον) 

167, 31.33 108,1. 5 (φυσικόν) 92,18 

136,3 εἴδει (opp. ἀριϑμιῷ) 344, 26 

εἰκονιχός. εἰχονιχῶς 277,1 

εἰχοσάεδρον (geometr.) 501,1ὅ. 11 565,14 

574,13 099,4. 8 640,16 

εἰλιχρινής. (εἶδος) 176,1 266,33 

εἱμαρμένη (Plat.) 306,30 588,6 

τῆς ep. 377,13 

ἔστω Aristotelis (explic.) 69,28 — 

τὸ ὄν (Democriti) 295,5 (= ἡ φύσις, 

Melissus) 557,11 559,10 (τὸ γενητόν) 

τροχὸς 

εἶναι. 

95,27 τὸ μὴ dv 93,17 94,19) Ὁ Ὁ 
190,19. τὸ ὄντως ὄν (opp. γενητόν 109. 

31 299,28 (= δ᾽ Bede) 104,9 

νοητόν) 557,21 558,38. 15 

ὄν 93,17. 25 

95,8. 20 

etc. τὸ ἕν (Neoplatonic.) 271,22. 25. 26 

τὸ χυρίως ἕν 93,3.4.5.8 ϑεῶν πλῆϑος 

τὸ ἐν τῷ ἑνὶ μένον 93,12 

(to 

TO πρώτως 

τὸ χυρίως ὄν 93,20. 25 

(τὸ πάντων 

ὑποστατιχὸν χαὶ χυρίως ὑποστατιχόν) 94, 

25 (τὸ τῆς συνϑέσεως) 94,28 τὸ ἕν dv 
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556,15 (ἀριϑμῷ, opp. εἴδει) 256,34 

257,1. 2.3.4 276,26 283,11. 26 
ἕχαστος c. plur. partic. 2,18 

"ἑχατοντοεβδομηκονταπλάσιος 548, 20 

*txatootoepoopnxootos 548,22 

ἐχβάλλειν (geometrice) 209,23 416, 8. 26. 

28. 31 
ἔχϑεσις τῆς λέξεως (dist. ἡ ἐξήγησις) 336,31 

ἐχϑετιχός (ἐνέργεια) 219,0 

ἐχυλέβειν 267,18. 19 268,2. 5. 6. 12. 13. 
16 

ἔχϑλιψις 267,29 268,18 
ἔχχεντρος (Opp. ὁμόκεντρος) 33,7 ἡ κατὰ 

τὸν ἔ. ὑπόϑεσις 01,117 (χίνησις) 488, 8 

(σφαῖρα) 82,8. 38 429, 11 493,11 907, 11. 

12 οἱ ἔχχεντροι 510,2 

ἐχχεντρότης 450,8 (τῶν ἀστέρων) 474, 27 

ἐχχρίνειν 602,1. ὃ 

ἔχχρισις 202,21 602,24 608,1 (explic.) 

602,4 (γένεσις κατὰ €.) 628,12 635,4. 

20.26.29 al. ἔ. ἡ γένεσις (Anaxagoras) 

632, 6. 26. 30 
ἐχλείπειν. (σελήνη quando deficiat) 461,51 

ἐκλειπτιχός (σύνδεσμος) 461,27. 29 

ἔχλειψις (ἡλίου quomodo fiat) 461,30 
ἐχμαγεῖον (Plat.) 637,17 644,1 

éxvedCetyv 98,11 

ἐχπίπτειν (geometr.) 179,18 

ἔχπτωσις 910,9 

ἐχπυροῦν 294,4 

ἐχπύρωσις 404,20 441,25 442,7 

ἔχστασις (τοῦ ὄντος) 95,14 90,20 (τοῦ κατὰ 

φύσιν) 999,16 (τῶν κώλων, ορρ. κάμψις) 

15,12 17,6. 14 

ἐχτείνειν τὴν χεῖρα (exemplum Stoicum) 

284, 30 

éxtpémet τὸν λόγον 591,12 

ἐχτυφλοῦν (τὰ ὄμματα τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς) 

74,5 

ἔχφανσις 99,19 (els τὸ εἴναι) 198, 

ἐλέφας 548,60. 8 

ἕλιξ 14,30. 24.206. 29 17,9.17 (ἐπὶ τοῦ 
κυλίνδρου 5. χυλινδρική) 13,25. 30 14,10. 

18 ἕ. γράφειν 409,5 

ἐλλειπτιχῶς λέγειν 481,24 

ἔλλειψις ἡ καλουμένη (geom.) 418,4 

ἐλλιπῶς ἀπαγγέλλειν 521,21 (λέγειν) 949, 
14 402,18 

ἐμβαδόν (mathem.) 412,8 414,4.9. 11.13 
549,15 

ἐμμελής. €. δίχην ἐπιτιϑέναι τινί 26,19 

ἔννους 745 

ἔμμιεσος. ἐ. ἐναντία (Opp. ἄμεσα) 332,6. 10 
340,33 721,21 

ἐμπλάζειν pass. (Empedoel.) 587, 1 

ἔμπροσϑεν (def.) 419,16 420,16 

ἀρχή) 385,25 

ἐμπύρευμα (ζωῆς) 677,11 

ἔμψυχος (expl.) 241,8 383,32 387,32 

(dist. ἔννους) 199,35 200,8 (ἀστέρες 

509,29 (οὐρανός) 91,0. 17 (σῶμα) 91,5 

ἐναντιολογία. 

18,14 

ἐναντίος. (expl.) 102,13 334,14 198,5 

(def.) 169,20 158,5 261,9 332,4 (dist. 

ἀνάπαλιν) 419,2 (dist. ἀπόφασις) 329,28 

(dist. στέρησις) 171,24 

ὁμοίοις ἐστίν 110,1 (ἄμεσα, ἔμμεσα) 340, 

33 (χυρίως) 127,14 (χατὰ ἰδιότητα) 109,9 

(ὑπὸ σελήνην) 109,11 (χατὰ φύσιν) 108,5 

(κινήσεις) 100,5 155,1 194,52 (φοραῦ 

140,6 --- ἐναντίως κινεῖσϑαι 195,28 

ἐναντιότης (xat οὐσίαν) 112,9 (τόπου ἐ. = 

(βάϑους 

ἐναντιολογίᾳ. περιβαλεῖν τινα 

τὸ αὐτὸ ἑ. τοῖς 

ἄνω χάτω, πρόσϑιον ὀπίσϑιον, δεξιὸν ἀρι- 

στερόν) 10,94 11,18. 16 151,1 

ἐναντίωσις (dist. διαφορά) 198,21 

οὐσίαν, opp. χατὰ πάϑος) 112,1. 3 

ἐνάργεια ἡ ἀπὸ τῆς αἰσϑήσεως 110,7 

ἐναρμόνιος (coni. σύμμετρος) 91,29 (σύν- 

ὃδεσις) 84,32 

ἐνδέχεσϑαι. 

(κατ᾽ 

ἡ ἐνδεχομένη ὕλη 28,30 30, 

23 — ἐνδεχομένως (λαμβάνειν) 30,5 (opp. 

ἀναγκαίως) 399,2 360,23 

ἔνδοξος (χατὰ τὸ ἐ.) 9,21 — ἐνδόξως 241, 

ol 

ἐνέργεια teod ἀϑανασία (Arist.) 396,31 

at τέχναι διττὰς ἔχουσι τὰς ἐ. 998,4 

ἐνεργητιχός (κίνησις, opp. παϑητιχή) 161, 

24.28 (grammatice) 290,50 (δύναμις) 

101,4. (χινήσεις, opp. παϑητιχαί) 159,27 

(μέϑεξις, opp. παϑητιχή) 397,24 
ἐναλλάσσειν. ἐνηλλαγμένως χρῆσϑαι 199,9 

ἐνθεωρεῖν 88,32 

ἐνθουσιᾶν 84,14 

ἐνιαύσιος (περιφορά) 913,4 

ἐνιστάναι. ὡς ἐνεστηχὸς ἔχειν τὸ ἄπειρον 

43,16 τὸ ἐνεστώς (opp. τὸ μέλλον) 356, 

21 ὁ ἐνεστὼς χρόνος 929,14]. 

ἔννοια notio (avaxdhovtos) 75,15 

detxtos καὶ αὐτοφυής 372,26 (χοινή) 382, 
28 383,3 141,13 

102,16 121, 10 

ἔννους (dist. ἔμψυχος) 199,35 200,8 

(ἀναπό- 

sententia, opinio 87,1 



746 ξγοῦν 

ἑνοῦν 271,28. 34 ἡνωμένος 41,26. 28 90, 

9.16 94,12 (opp. σύνϑετος) 94,24 90, 

1] νοητὴ zal ἡἧ. διαχόσμησις 608,32 

(κόσμος) 394.10 (πλῆϑος) 98,29 94,28 

271, 6 
ἔνστασις dialectice 25,24 26,2.8.15 (προ- 

φαινομένη) 52,13 64,19 (πρόχειρος) 73,4 

126,9.18 159,24 245,7 254,28 (opp. 

λύσις) 26,16 (coni. διάλυσις) 144,2 

(ἔ. λύειν, διαλύειν) 73,10 107,21 121,11 

347,30 348,3 598,19 al. 

ἐνταῦϑα in terris 86,8 87,5.10 (τὰ é.) 

87,17 (opp. ὁ οὐρανός) 89,26 at ἐ. 

οὐσίαι 77,19 (στοιχεῖα) 84,24. 25 86,29 

ἐντελέχεια (διττή) 279,17 
ριστή) 980,17 (ἀχώριστος τοῦ σώματος 7 

ψυχή Plat.) 378,27 380,14. 16 ἐντελεχείᾳ 

nat’ ἐνέργειαν 391,24 

ἔντορνος 417,26 418,8 

ἐντυγχάνειν legere. 

10 

ἔνυλος οὐσία 389,28 

ἕνωσις 41,31 95,26 106,28 294,12 (dist. 

παράϑεσις) 660, 7 (ἀκίνητος) 487, 21 

(ἄκρα) 93,16 (πρὸς τὰ γνωστά) 55,17 

(δεσμὸς τῆς €.) 109,4 

(ἀχώριστος, χω- 

οἱ ἐντευξόμενοι 102, 

(πρὸς τὸ ϑεῖον 

χάλλος) 55,20 (νοητή) 609,1.2 (τοῦ 

νοητοῦ) 598, 15 

ἐξαερίζειν 571,8 

ἐξαιϑεροῦν 69,21 

ἐξαιρεῖν τῶν ἐναντίων 109,8 ἐξῃρημένος 

90,8. 80. 107,29 275,25. 27 
οὐρανοῦ πρὸς τὰ ὑπὸ σελήνην 91,10 

ἐ. φύσις. τοῦ 

ἐξαίρεσις (coni. ὑπεροχή) 20,30 (οὐρανοῦ) 

91,28 

αἴφνης. τὸ & 120,6.7 

ἅπτειν (opp. ee 632, ¢ 

ευμαρίζειν 667,25 

(τῶν “Apts Bees 107,20 (dist. 

ἡ τῆς λέξεως ἔχϑεσις) nee 29 
89, Hit 

Mm. 

ae wi nae an MO OM Me γησις 

ἐξηγητής 4,4 169,27 200, 27 al. 
ς Σ οἱ ἐ. 490529) 59152 a 3,27 (ἈΔριστοτέ- 

λους) 3,10 5,38 26,20 179,23. 33 ΕΣ 

21 (δόχιμοι) 168,10 (νεώτεροι) 4,2 

290, (πρότεροι) 491], 25 eee. 

χαὶ οἱ ἄλλοι é 330,11 6 ἐ. ᾿Αλέξανδρος 

700, 9 

Os OM 

ξιέναι. αἱ ἐξιοῦσαι ποιότητες 100,15 

ξις (dist. πάϑος, διάϑεσις) 111,10 

στέρησις) 400,9 

ἐξισάζειν 162, 25.28 104,9. ὃ 

(opp. 

.6.7.10.11,.23 

st) 

I INDEX 

ξισασμιός 162,28 

ξ ἐξίστασϑαι τοῦ ἑνός 94,22 (τῶν 

οἰχείων τόπων) 75,9. 10 al. 

οχετεύειν (Empedocl.) 529, 1 

w 76,3 

82, 20 
ἐξωτεριχός (φιλοσοφήματα) 288,32 

ἐπάγειν logice 470,19 al. adicere dicendo 

7,20 81,21 (εἰς ὑπόνοιαν) 1,12 

ἐπαγωπή (opp. λόγος) 202,26 

(ἐλέγχειν, δεικνύναι) 301,24. 31 

νειν) 9,28 (πιστοῦν) 243,36 

244,21 

ἐπαλλαγή. 

σωμάτων 295,15 
συμπλοκή 609, 25 

ἐπαμφοτερίζειν 24,17 τὸ ἐπαμφοτερίζον 

τῶν μέσων στοιχείων 75,4 

παπορεῖν 91,15 

τάναι. 

τόπος 6 ἐξωτάτω 10,9. (σφαῖρα) 

ἐχ τῆς ἐ. 

(λαμβά- 
(πιστόν) 

αἱ ἐ. καὶ αἱ ἀντιλήψεις τῶν 

ἐπάλλαξις 

OM Oy παφή. κατὰ tas τῶν πολλῶν é. 10, 20 

(τοῦ xpeittovos) 66,2 

(ἕνωσις) 106,28 (ποιότητες) 

83,35 84,2 — ἐπεισάχτως 94,23 

ἕπεσϑαι logice 28,1 τὸ ἑπόμενον (opp. 

τὸ ἡγούμενον) 28, 32 29,4. 9. 18. 14. 17.24 

30,5. 9 162,25 

ἐπιγράφειν. εἰ χαὶ “γραμματιχός" 

ὡς ἐπιγράφει Philoponus 71,8 

πιγραφή 2,8 5,36 

ἐπείσαχτος. 

ἐστιν, 

[ΟΝ Ws πιζευγνύναι (geom.) (ἐπὶ τὰ αὐτὰ σημεῖα) 

148,15: 176,22 179,4 180,30 410,9. 25 

508, 8. 91 

ἐπίκηρος. εἶναι ἐν τοῖς ἐ. 114,10 

᾿ἐπικίνησις 448,9 
ἐπίχυχλος 32,24 89,2. 6. 7.8 36,23 422, 

18 (χίνησις) 488,9 507,12 508, 25. 21 

SOE 9519. cL OR: aie 

ἐπίλογος Ἐθὴτ 

ἐπίνοια. κατ᾽ ἐπίνοιαν 49,9 ἐπινοίᾳ (opp. 

ἐνεργείᾳ) 898, 28 

ἐπίοπτος (Aratus) 891,16 

ἐπίπεδος (γωνία) 574,12.14.21.23 (κύχλος; 

opp. ἐν σφαίρᾳ x.) 24,31 25,3 — ént- 

πεὸδον (χυχλικόν) 24,33 

τὰ σώματα γεννῶντες καὶ εἰς τὰ ἐπίπεδα 

οἱ ἐξ ἐπιπέδων 

διαιροῦντες αὐτά 401,19 οἱ συγχρίσει xat 

διακρίσει τῶν ἐπιπέδων τὴν τῶν στοιχείων 

ἐξ ἀλλήλων γένεσιν ποιοῦντες 692,6 

ἐπιπολάζειν (def.) 66,20 (opp. ὑφίστασϑαι) 

27,15 161,1 
ἐπιπολαῖος. ἐπιπολαίως, εἴρηχεν 196,34 



VERBORUM 

ἐπιπολαστιχός 273,1. 7. 24 

φος) 282,8 τὸ πάντων ἐ. 280,19 

ἐπιπωμάξειν 920,15 

ἐπιπωματίζειν 520,29 520,8 

ἐπιρρηματιχῶς adverbii loco 349, 16 

ἐπισημαίνειν med. 109,8 

ἐπίστασις animt intentio, contemplatio 319,33 

ἐπιστημονικός (γνῶσις) 607, 1 (εἴδησις) 

55,8 ἐπιστημοτικώτερος τρόπος 226,13 

— ἐπιστημονιχῶς 274,15 

ἐπιτέμινειν med. tov tod [Πλάτωτος Tivatov 

ἐπιτεμνόμενος 296,17 

φύσει, οὐχ ἐξ ἐπιτεχνήσεως 

(coni, χοῦ- 

ἐπιτέχνησις. 

56,2 
ἐπιφάνεια (def.) 562,25 

ἐπιφορά (def.) 30,18 (συλλογισμοῦ) 523, 1 

(λόγου) 553,31 (opp. συνημμένον, πρόσ- 

ληψις) 601,29 

ἐπιχειρεῖν coneludere 3235, ὃ. ὃ. 51,3 149,16 

189.9. 227,5 
ἐπιχείρημα 50,9 52,1 64,14 196,10 145, 

12 170,24 176,14 187,28 188,4. 29 
189,6. 7.22.30 214,5 226,17 229,28 

236,6 243,11. 18.32 244,34 341,20 
al. (xata τὸ ἔνδοξον) 9,20 (ἀπὸ τῶν 

ἰδίων, opp. ἀπὸ τῶν χοινῶν) 239,352 

(κατασχευαστιχόν) 66,13 (χοινόν) 198,8 

199,20 (λογικόν, opp. πραγματιχόν) 298,0 

ἐπιχείρησις (logice) 152,22. 24.31 171,9 

176,31 194,24 216,18 218,16 241,19. 

20 244,24 266,19 (Alexander) 270,13 

211,11 4]. (cod ἧττον xat μᾶλλον) 40,22 

ἐπογ ἡ stellarum status (ἡ κατὰ [Πτολεμαῖον 
τοῦ ἈΑρχτούρου) 462,22 (ἀχριβὴς: τοῦ 
ἡλίου, opp. ἡ 9° ἡμῶν ὁρωμένη) 83,2 

ἔργον (opp. πάϑος) 553,26 (expl.) 396,30 

(φυσικὰ TOY σωμάτων) 553,21 

ἔρημος. ἐρήμην καταψηφίζεσθαι 292,31 

ἐρυϑρός. ἡ ἐ. καλουμένη ϑάλαττα 548,4 

ἔρως (ἀναγωγός) 59,18 

ἔσχατος. (ἡμέραι) 73,32 88,3 118,2 

paves) 1,5 

ἑτεροῖος. τὸ τριχὶ μιῇ Etepotov γινόμενον 

(Melissus) 113,21 

ἑτεροχίνητος 53,18 800,4 

ἕτερος 6. gen. 77,13 

ἑτερότης (Opp. ταυτότης) 109, 13 

ἐτήσιος (περιφορά) 372, 2 

ἐτυμολογία 49,11 281,23 
εὐαγής. τοῦ ἀέρος τὸ τοῦ ἀέρος τὸ εὐαγές 

(opp. τὸ λιμνάζον) 20,24 58,29 

(οὐ- 

v 

ἔφοδος 747 

εὐάρμοστος (λόγος) 84,8 

Ἐεὐβίαστος. εὐβιαστότερον 267,25 

(ὄμμα) 75,1 
εὐήϑεια (opp. φρόνησις, πανουργία) 55,30 

εὐϑετίξζειν. 95,14. 15 

εὐθυγραμμικός 410,21 

(σχῆμα) 409,27 

εὐθύγραμμος 413, ὃ. 5. 1.21 436, 23 459, 

εὐδιάκριτος. 

(στοιχεῖα) 029,9 

19 τὸ εὐθύγραμμον 478,26 (opp. περι- 

φερόγραμμιον) 400,11. 12. 15, 23.27 407, 

4. 30. 94 

εὐθυπορεῖν. εὐθυποροῦντα στοιχεῖα 20,5 

— εὐθυπορεῖσϑαι 67,18 75,7 199,1 (opp. 

κύχλῳ φέρεσϑαι) 238,33 εὐϑυπορούμενος 
36,21 53,1 60,14. 15 (στοιχεῖον) 38,13 

(σῶμα) 6,9 38,10. 13.283, 2. 14. 24 435, 

25 438, 20. 21 al. 

εὐθύπορος (ῥοπή) 65,81 

εὐθύς (opp. διάστροφος) 184,19 εὐϑεῖα (se. 

γραμμή) def. 146,28 181,9 πᾶσαν εὐϑεῖαν 

ἀτελῇ εἶναι 39,23 ἐπ᾽ εὐϑείας κινεῖσθαι, 

χίνησις 72,15 75,23. 25. 28.29 76,4 16, 

28 xat εὐθεῖαν χινεῖσϑθαι, χίνησις 86, 

18.24 181,9 
εὐθυφορεῖν pass. 77,13 198,13 τὰ ὑπὸ Ge- 

λήνην καὶ εὐθυφορούμενα 12,54 198,18 

(σώματα) 75,24 

εὐχομιστότερον 267,23 

(σώματα) 2,27 

εὐχόμιστος. 

εὐχραής. εὐχραεστερα μῖξις 84,11 

εὐχρασία (τῶν ἐνθάδε) 404,27 

εὐλάβεια (φιλόσοφος) 7,27 

εὔλογος. χατὰ τὸ εὔλ. (opp. ἀναγκαῖος) 111,25 

εὖνις (Empedocl.) δ81,1 

εὐπορεῖν (opp. ἀπορεῖν) 292,19 (εὔπ. ἀπο- 

ριῶν 292, 28 

εὐπορία (ἀποριῶν) 292,90 

"εὐσύγκριτος (ὄμμα) 75,2 

Ἐεὐσυννόητος 264,16 

Ἐεὐφώτιστος 407, 12 

ἐφάπτειν med. (geom.). ἡ ἐφαπτομένη 938, 

31. 34.35. 36 539, 1.3. 6. 7. 12. 
ἔφεσις (πρὸς τὸ μέσον) 69,10 (τοῦ ϑείου 

κάλλους) 55,18 

ἐφιστάνειν animum intendere 112,25 monere 

(τὸν ἀχροατήν) 706,11 

ἐφοδεύειν demonstrare 273,10 

ἔφοδος demonstratio 63,6 246,16 260,26 

301,32 326,10 327,29 



748 Δῳδιαχός 

Ζῳδιακός (χύχλος) 14,25 210,0 402,33 

491,94 444,25 451,31 495,11. 25. 496, 

22 507, 28. 29 al. 
ζῴδιον caeli 97,16 402,32 462,2 507,18 

(τὰ δῴδεχα) 493,14. 15 494,28 495,4. 10. 

12.24 496,1. 19. 20. 24. 26 

ζωιχός (κινήσεις) 53,17 

ζῷον (ἄπειρον εἶναι ἀδύνατον) 241.10 (τέ- 

hetov, Opp. φυτόν, ζῳόφυτον) 387,3 -- 

quatenus corpora caelestia sint animalia 

putanda 463,3 sq. (οὐρανός) 78,20 

ζῳόφυτον 384,20 
ζώπυρον residuum (κινήσεως) 677,19. 21. 24 

ζωρός (Empedocl.) 529,15 

ξωτικός (ϑερμιότης) 83,17 (κίνησις) 51,25 

65,16 (συμπάϑεια) 88, 8ὃ.ὄ 10 — ζωτιχῶς 

3713, 15 

Ἡ γεῖσϑαι. 
dicio antecedens 18,9 (opp. τὸ ἑπόμε- 

νον) 28,27 29,1. 4. 5.9.14. 25 30,7 09; 

33 145,26 162,26 163,22 164,8 258,16 

302,11 429,35 467,5 541,7 553,1 009; 

25 697, 16 

ἡγεμονεῖν. τὸ ἡγεμονοῦν μόριον 506,21 

ἡ δονή sapor, odor (Anaxagoras) 009, ὃ 

ἡλιαχός (ἀχτῖνες) 118,18 (κίνησις) 14,24 

(χύχλος) 402,4 (οὐρανός) 462,10 (φῶς) 

119;19 

ἥλιος Philoponus de natura eius 88,9 sq. 

(magnitudo et distantia) 471,6 548,20 

Eudoxus de motu solis 493,11 sq. quo 

intervallo distet a ceteris stellis erran- 

tibus 468,24 sphaera solis 474, 15. 18. 

23.24 502,30 duas sphaeras soli tribuit 

Callippus 497,12 

ἡμέρα. 

τὸ ἡγούμενον propositum, con- ] Prof 

τὰ ὑπὲρ tov ἥ. 81,17 

χατὰ τὴν αὐτὴν 7. οὐρανὸν χαὶ 

ΥἿν γεγενῆσθαι 18,7 ἐσχάτων ἤδη τῶν 

ἡ. οὐσῶν, ὥς φασι (Christiani) 88,3 

ἡμερήσιος (περιφορά) 912,4 

ἡμισφαίριον (τὸ ἄνω) 392,13 (τὸ χάτω) 

999,14 (βόρειον xat νότιον) 390,14. 11. 

98. 394,5.15 (τὸ ὑπὲρ γῆν; opp. τὸ ὑπὸ 

yyy) 196,1 191,0 

ἡμιτετράγωνον 564,8 638,31 

ἡμιτρίγωνον 561,13. 18 638,28 639, 3. 6. 

7.8.9 640,19 644,12. 14 684,4 691,11 

ἠρεμία (χατὰ φύσιν, παρὰ φύσιν) 582,13 

I INDEX 

θάλασσα. τὴν ὃ. ἐν κυάϑῳ γχωρεῖσϑαι 629, 

90 
ϑαυματοποιός 527,9 

ϑεῖος. τὸ θεῖον 70,18 280,10. 21. 22. 29. 

24.25 289,4 (ἀλήϑεια) 377,34 ϑειο- 

τάτη ἀρχή 480,19 (ἀνὸρες, Plato οἱ 

Aristoteles) 87,27 93,12 (6 ὃ. ἐκεῖνος 

= Plato) 382,18 (ζῷον) 397,14. 19. 36 

398,1 (οὐρανός) 65,23 85,2 (σῶμα) 

1,4.9' 2,1 4,237 65)13- 92885277 376,16 

380, 29. 34 397, 5.6.7. 27 398,12 400, 
21 401,24 402,19 415.5 487,15 703,21 

dehy pos (Empedocles) 529,6 

ϑέμα. τὸ τρίτον λεγόμενον παρὰ τοῖς Στωι- 

xois 9. 237,1 

deoyovta 93,11 

ϑεολογεῖν. διὰ μῦϑον ϑεολογεῖν 560,22 

ϑεολόγος. οἱ ὃ. 293,13 294,8 οἱ ὃ. de 

ortu mundi et dis 290,5. 9. 206 οἱ περὶ 

“Ησίοδον ὃ. 598, ὃ 

ϑεός (ΞΞοὐρανός) 154,11 (ΞΞΞ ϑεῖον σῶμα) 97, 

(syn. φύσις) 154,16 ὁ ὃ. 87,28 αἰτίαι 

πάντων ἐν τῷ ὃ. (αἱ ἰδέαι) 87,3 ὁ ὃ. πῦρ 

(Stoici) 2386. 12. 14 ἡἣ τῶν ὃ. xat’ οὐσίαν 

τάξις 296,10 

88,30 (παρὰ τὸ Deer ϑεοὺς ἐχάλεσαν 

ἄνθρωποι 38d, ὃ 

ϑεοσεβής (ἔννοια) 26,19 

ϑεοφιλῶς 417.22 

ϑέρμη (παϑητιχή) 118,2 

ϑερμιότης (expl.) 668,22 

ϑέρος quando sit 421,23 

ϑέσις (= ὑπόϑεσις) 310,35 (ΞΞ παράδοξος 

χαὶ ἀναπόδειχτος ὑπόληψις) 642,31 

ϑεῴρημα 188,19 208,31 (καϑολιχκόν) 948,1 

ϑεωρητιχός 376,28.29 (δύναμις) 219,18 

— ϑεωρητιχῶς (opp. πραχτικῶς καὶ πο- 

λιτικῶς) 555, 20 

ϑηλυχός. ϑηλυχῶς (gramm.) 424,25 

ὕνητός (τρία γένη) 107,7 

ϑοίνη (ὃ. ἑαυτῷ ποιεῖσϑαι) 33,12 

ὃ τὸν οὐρανὸν ὑποστήσας 

θεοφιλής. 

ϑολοῦν. εἴδωλόν τι ἔνυλον χαὶ τεϑολωμένον 

317,9 
ϑολώδης 377,10 (παχύτης tod πυρός) 65, 

21 

ϑρασύτης (opp. ἀνδρεία, δειλία) 55,30 

ϑρεπτιχός (ψυχή) 110,30 

ϑρίξ. τριχὶ μιῇ ἕτεροῖον (Melissus) 113,21 

6 περὶ τῆς τ. λόγος ὅ99,10 

ϑρόνος. % τοῦ ϑείου ὁ οὐρανός (cf. Ev. 

Mt.5,25) 370,32 



VERBORUM 

ϑύρα. παρὰ ϑύρας βάλλειν 195,16 ἐνστάσεις 
ὡς π. ὃ. γενόμεναι 120,10 π. ὃ. ὑπαν- 

τᾶν 129,5 

μένα 157,14 

π. ὃ. te χαὶ ἀνοήτως εἰρη- 

ἸἸδέα (Anaxag.) 609,1 (Plat.) 210,1. 9. 10. 

16.17 Aristoteles de ideis Platonicis 

87,3 ἰδέαι τῶν ζῴων (Opp. μέρη) 87,23 

ἰδιχός. ἰδιχῶς 386,7 

ἴδιος (τόπος, opp. ἀλλότριος) τῦ, 18 al, 

ἰδιότης. ἐπίτασις τῆς t. 74,8 

ἰδιωτιχός. ἰδιωτικῶς ἀποδίδοσθαι 041. 0 

ἐϑυτενής (γραμμή) 180,11 
ἴλλειν (expl.) 517,138.18 518,2 

τὴν γῆν (Plato) 592,5. 12 

ἵπτασϑαι 542, 

ἰσημερία 421,22 497,19 
lonpeptvds (κύχλος) 25,2 390,16. 19 437, 

24 444,25 445,1.11.31.32.33 450,1 

451,31.36 537,26 541,30. 33 

ἰσοβαρής 221,12. 14 

ἰσογώνιος (πεντάγωνον) 574, 22 

ἰσόδρομιος (ἀστέρες) 476, 28 

ἰσοδυναμιεῖν 330,18 

ἰσοδύναμος 84,6 
ἰσομεγέϑης 84,7 

Ἐϊσόογκος 685,1.2 

ἰσοπερίμετρος 412,15 414,6.14 459,38 

ἰσόπλευρος (τρίγωνον) 180,20 561,12 574, 

7. 8. 10. 11. 14 575, 33 

574, 22 
ἰσορροπία 532,11.14.17 (apud Platonem 

commemoratur, non commemoratur ab 
Aristotele) 555,6 

ἰσοσϑενεῖν πρός τι 81,19 

ἰσοσϑενὴς 81,15 (χινήσεις) 190,10 
ἰσοσχελής (ὀρϑογώνιον τρίγωνον) 561,13. 

19 564,8 574,17 575,34 
ἰσόστοιχος 196,18. 19 

ἰσοχρόνιος (σύστασις) 78,12 

ἵστασϑαι (opp. xtvetstar) 197,17. 

ἴλλεσϑαι 

πεντάγωνον if 

ἱστάναι. 

18 
ἰσχιαδικός (ἀνήρ) 002,1 

Καϑάριος 180,23 
χαϑαρός. καϑαρώτατος (οὐσία) 84, 19. 25 

(στοιχεῖον) 84,33 (φῶς) 85,9 

749 χάτω 

κα αρότης (οὐρανία) 72,21 

χκάϑετος (geom.) 9,24 502,11 504,11 538, 

35 638, 30 

χαϑιστάναι. σφαῖραι χαϑιστῶσαι 504,9 

χάϑοδος planetarum (opp. ἄνοδος) 510,29 

χαϑολιχός (ἀπόδειξις) 226,26 236,10 333, 

12 345,15 346,11 (ϑεώρημα) 845,9 
(λόγος) 41,33 333,11.15 ἐπὶ χαϑολιχώ- 

τερον ἀναβαίνειν 1,19 ἐπὶ x. ἀνάγειν τὸν 

λόγον) 6,25 202,2 

χαϑόλου (τὸ ἐξ ἀφαιρέσεως ἐν ἡμῖν) 89,29 

καχόσχολος. χαχοσχόλως 59,13 131, 21 

377, 24 

καλαϑοειδής (σχιά, dist. χωνιχή, xvAtv- 

δριχή) 546,31 547,2 

χαλός. χαλλιόνως 377,21 

χάμφις (opp. ἔκτασις) 15,12 117,1.15 

χανών (οἱ ᾿Δριστοτέλους χ.) 199,14 

κατάβασις (τῶν οὐρανίων, Opp. ἀνάβασις) 
36,31 

καταγραφή. ὡς ἐπὶ xataypavys 507,16 

χαταδιχάζειν med. (= καταψηφίζεσθαι) 

293, 3 

χαταδοχή (lamblichus) 169, 16 

χαταιδεῖν pudore afficere 125,55 

χατάλληλος. τὸ χατάλληλον 225,6 481, 

24 521,27 

χαταμετρεῖν (mathem.) 212,30 219, 27. 

28. 29 

χαταμιήνιος. τὸ χαταμήνιον 101,25 

χατανωτίζεσθαι 

044,5 712,13 

χαταρριζοῦν. 

9,4 

χατασχευάζειν (logice) 12,1 (coni. ἀπο- 

δεικνύναι) 116,20 133,26 385,29 

χατασκευαστιχός (ἀλλήλων) 144,25 

χειρήματα) 66,13 (λόγος) 292,34 

χατασκευή demonstratio 12,2.7 191,22 

(coni. ἀπόδειξις) 369,21 

χατάφασις (opp. ἀπόφασις) 28, 20. 22. 29 

127,21 338,27 

χαταφατιχός (opp. ἀποφατικός) 

371,19 620, 16 

χατηγορία 123,30 (τοῦ ποσοῦ) 617,8 

χατηγοριχός. χατηγορικῶς (opp. ὑποϑετι- 

χῶς) 18,16 (δεικνύναι) 571,12.19 (χα- 

τασχευάζειν) 536,31 (συλλογίζεσϑαι) 54,35 

111,19 (συνάγειν) 422,29 608,6 

χάτω (def.) 51,10 (Alex.) 257,34 ὁ x. 

τόπος (expl.) 269,19 

postponere, desprcere 

χατερριζωμένα ὡς τὰ φυτά 

(ἐπι- 

236, 15 



750 χαυστιχός 

χαυστικχός 81,7.8 82,9 (φλόξ) 82,26 

χεγχριαῖος (Alexander) 280, 27 

χενός. τὸ χενόν (defin.) 690,6 285, 33 

(Democrit.) 398,4 (αἰτία χουφότητος) 

969,14 (ἡ τοῦ x. βία) 158,17 “(ἄπειρον) 

902,17 242,21 248,14.19. 244,35 245, 

ὃ. 19.25.26 (xeywptspevov, opp. τοῖς 

σώμασιν ἀναμεμιγμιένον) 598,14sq. (apw- 

ρισμένον) 648,15 

242,20 (τὸ χωριστόν, opp. τὸ παρεσπαρ- 

μένον) 094,22 

χεντροβαριχός 940,30. 31 

χέντρον (opp. ἡ περιφέρεια) 24,24 (expl.) 

61,11 
περὶ xévtpa μένοντα 390,21 (τοῦ παντός) 

46,14 177,14.17 516,15 
χερατοειδής. ὃ τοῦ x. χιτῶνος ἐν ὀφϑαλμῷ 

χύχλος 47,13 ἡἣ χκερατοειδής (geometr.) 

539, 14. 24 

χιβῴριον (Νειλῷον) 417,8 

χινεῖν. χινεῖσθαι (opp. ἵστασθαι) 197,18 

(ἐναντίως expl.) 195,28 

111531 
19 xtveista: (xata φύσιν, opp. βίᾳ καὶ 

παρὰ φύσιν) 291,1. ὃ 243,26. 27 

pévws 96,25. — χινητός (expl.) 402, 

ὦν ὦ 
χίνημα 43,30 πᾶν ἐν τῇ κινήσει x. 44,23 

κίνησις (opp. στάσις) 109,11 (def.) 22,22 

(varia genera) 004,0 sq. (ἁπλῆ) 40,19 

(opp. μικτή) 248, 28. 8ὺ δύο οὐσῶν ἐπ᾽ 

εὐθείας χινήσεων ἁπλῶν τῆς τε ἄνω χαὶ 

(τὸ ἐν τοῖς σώμασιν) 

χέντρου λόγον ἔχειν 366,18 ὡς 

(xata πάϑος) 

τὸ πρῶτον χινοῦν 210,10 281, 

χινου- 

τῆς κάτω 20,4. δύο εἰσὶν αἱ ἁπλαῖ x. ἣ 

τε χύχλῳ καὶ ἣ ἐπ᾽ εὐθείας 12,8 13,11 

22,14 al. x. ἁχλαῖ τρεῖς (ἡ χύχλῳ χαὶ 

αἱ ἐπ᾿ εὐθείας δύο) 144,26 145,14 228, 

10 (ἁπλαῖ τρεῖς) 255,28 (τρεῖς ἢ πέντε) 

145,6 228,15 ἡ κχατὰ τὴν αἴσϑησιν x. 

ἀπὸ τῶν ἔμπροσϑεν 383,29 (ἀτελής) 86, 

920 (ἐγχύκλιος) 35,29. 82 80,15 89,11 
(ἐνάτη Platonis) 982,0 (ἐνεργητική, opp. 

παϑητική) 159,27sq. (εὐϑεῖα describitur) 

65,25 (ἡ ἐπ᾽ εὐθείας) 106,28 84. (ἡ χατ΄ 

εὐϑεῖαν) 86,24 (opp. ἡ κυχλική) 91,14 

(ζωτική) 08,16 (κυχλική 5. χύχλῳ) 90, 

90 36,14 (describitur) 65,27 89,13 91, 
10 τὴν χύχλῳ x. μονὴν μᾶλλον εἶναι 

ἢ %. 96,2 (λοξὴ) 86,21. (μιχτή, opp. 

ἁπλῃ) 35,22 (ὀλίγη x. διττή) 485,24 

(ὁμαλής, opp. ἀνώμαλος) 366,10 (πρώτη) 

13,5 ἡ KATH τύπον ἥκχιστα τῆς οὐσίας 

I INDEX 

χαὶ τῆς διαϑέσεως ἅπτεται 95,28 107,32 

(τοπιχή) 73,1 80,19. (ἡ κατὰ. τόπον x. 

ἀπὸ τῶν δεξιῶν) 383,28 (τρεῖς ἣ χατὰ 

αὔξησιν, ἡ κατὰ ποιότητα, ἣ χατὰ τόπον) 

695,26 sq. (A μετὰ τῆς ψυχῆς 5. φυ- 

χική) 19,25 382,16 τὴν αὐτὴν x. χαὶ ὡς 

ὑπὸ ψυχῆς ἅμα χαὶ ὡς ὑπὸ φύσεως γίνε- 

σϑαι 19,9 (ἡ χατὰ φύσιν) 76,5 (διττὴ ἡ 
ἀρχὴ τῆς %., μᾶλλον δὲ τριττή) 585,6 (εἴδη " 

τὸ μὲν χατὰ τόπον, τὸ δὲ κατ᾽ ἀλλοίωσιν, 

τὸ δὲ vat αὔξησιν χαὶ μείωσιν) 7,10 

(τῶν πλανωμένων) 154,28 

χλεψύδρα 524,19 

χοῖλος (opp. κυρτός) 145,28 179,20 178, 

9. “πῶ 0 2 15. Ὁ 
χοινός (τὸ x. expl.) 274,28 xata χοινοῦ 

(gramm.) 218,0 252,25 311,27 899,9 

123, 9 
νότερον ζητεῖν 246, 12 

χειρήματα 238,14 ἡἣ x. τῶν ἀνϑρώπων 

δόξα 139,20 (ἔννοια) 141,13 382, 28 

383,3 (πρόληψις) 140, ὃ. 6 

χοινότης (εἴδους) 275, 16.24.32 (ποιοτή- 

τῶν) 599,11. 22 

χοινοφυής 275,6 

χόλλα 661,5 

χόλουρος (κῶνος) 547,2 

χολυμβήϑρα 66,9 
χομήτης 20,27 89,14 415, 21 al. 

χομψός. κομψῶς (expl.) 465,4 532,21 

χόνισις 483, 1 

χορεννύναι. 

χοινότερον ὑπαντᾶν 245,27 χοι- 

χοινότερα ἐπι- 

locus communis 208,11 

χεχορέσϑαι τοῦ ἑνός 94,8 

κορυφή (τριγώνου) 416,9 638,30 τὸ κατὰ 

χορυφήν id quod supra verticem est 405,5 

χοσμικχός (4 εὐϑεῖα) 39,30 
χόσμος (def.) 41,29 (expl.) 271,2 (= ἡ 

πᾶσα ὕλη εἰδοποιημένη τε καὶ τεταγμένη) 

307,20 (= ἣ τοῦ συνεχοῦς σώματος τοῦ 

ὑποχειμένου διαχόσμησις) 

308,18 (= οὐρανός) 1,6 3,24 (ἀπείρους 

εἶναι τῷ dptduw) 290,1 

σύστασις. χαὶ 

τὸν %. ὑπὸ τοῦ 

ὄντως ὄντος ὑποστάντα ϑεοῦ προσεχῶς 
γενητὸν εἶναί φησιν ὁ Πλάτων 104,9 

(χαινός) 308,3 (νοητός, opp. αἰσϑητός) 

140,20. 239 141,1 ᾿Εμπεδοχλῆς δύο χό- 

σμοὺυς ἐνδείχνυται τὸν μὲν ἡνωμένον xat 

νοητόν, τὸν δὲ διακεχριμένον χαὶ αἰσϑητόν 

294,10 (opp. σφαῖρος, Empedocl.) 293, 

23 310,15 (Heracl.) 294,18 τὸ χόσμῳ 

εἶναι 367,15 (mutatio mundi) 301,23— 

303, 14 



VERBORUM 

χοῦφος. τὸ x. (def) 62,26 70,25 71,9 

76,31 680,5 
τὸ πᾶσιν ἐπιπολάζον (Xenarchus) 70,20 

τὸ χουφότατον 70,29 

χουφότης (def. Plat.) 69,22 

της) 220,24 

'χραδασμός (tod ὁρῶντος) 400,0 

κρᾶσις (expl.) 612,20 661,138 

χρατεῖν. χέχρατηται τῷ εἴδει 10,14 

χρατητιχός 306,21 

χριτήριον 183,34 184,1. 12 

χρόκη (opp. στήμων) 660,26 

χροχόδειλος 29,10 

κρύσταλλος 37,11 76,25 
χύαϑος (ὃ ἀπὸ ϑαλάττης) 81,26 τὴν 9ά- 

λασσαν ἐν χυάϑῳ χωρεῖσϑθαι 629,30 

χυβιχός (σχῆμα) 565,9 
χύβος (mathem.) 904,14. 26 561,14 574, 

16 (τῆς γῆς) 698, 6. 9.10. 24 640, 16 
050,21 

χυχλιχός (γραμμή) 24,29 58,10. 20 (χίνη- 

σις) 35,26 89,13 (χίνησις οὐ χυρίως x.) 

461,13 (σῶμα) 493,23 

χυχλογραφεῖν 209, 22. 30 210,8 

χυχλογραφία 210,0. 14 

κύχλος. ἡ κύχλῳ κίνησις 6,15 36,14 10%, 

32 108,7 (μέγιστος) 539,5 

χυχλοφορεῖν pass. 38,14 199,2.7 214,8 

403,29 
κυχλοφορητικός 50,24 τὸ x. 63,15. 21 

(opp. τὰ ὑπὸ σελήνην) 220,4 al. 238, 32 

(κοινότης) 199,3 (σῶμα) 2,7 6,5.8. 9. 

13 11,9.13 50,8 53,25.28 61,5 63,26 
91,23 92,4 107,27 108,3.7 112,13 204,38 
211,12. 21. 25 213,10 214, 6. 13. 26 

216, 3 218,28 281,2 282, 17.18. 21. 
22.25 283,12. 23 288,5 456,6 598,5 

600, 7 al. 

χυχλοφορία 34,34 35,24 37,27 (οὐρανοῦ) 

78,19 79,4 85,6 200,0. 15.16.17 201,9 

281,4 403,12. 15 al. 
πρόεισιν, ἀεὶ δὲ οὐ μόνον γίνεται, ἀλλὰ 

χαὶ γέγονε ἡ x. 251,28 

κυχλοφορικός (σῶμαλ) 1,4 2,27 3,12 

χυλινδρικχός (ἕλιξ) 13,30 

χύλινδρος 14,19 
χύλισις (opp. δίνησις) 452,17 450,8 (expl.) 

452,19 
χυμαίνειν. οὐ χυμαίνει τὸ πᾶν 599, 32 

(expl.) 542,25. 27 

χύριος, τὰ χυριώτερα δυσπαϑέστερα 73, 16 

" ς ~ , φιλο σι 0 vy ὑγιῶς ἀποδεδόσϑαι x. 

(opp. βαρύ- 

ἐπ᾿ » x 

(ἐπ΄ ἄπειρον μὲν 

λύσις 101 

— χυρίως (ἔν) 93,8 Σᾷ(ἐναντία) 121,12. 

21. 23.26 123,12 124,21 (ὄν) 98,20 

(οὐρανός) 2,0 (οὐσία) 166, 10. 35 

χυρτός (opp. κοῖλος) 145,28 110,25 178, 

23 179,6 215,6 
κωμῳδία. εἰς ἀτοπίαν χαὶ x. ἀπάγειν τὸν 

λόγον 664,26 

χῶνος (τῆς σκιᾶς) 519,20 520,4 

Λαιός 384,32. 34 
λέγειν. τὸ λεγόμενον (χαὶ ἄνω ποταμῶν 

ἀναστέλλεσϑαι) 18,10 

δῆλα) 129,2 
λέξις locus, contextus verborum 49,24 74,26 

235,9 317,20 318,13. 14 
λεπίς. λεπίδες ἰχϑύων 89,7. 8 90,4. 18 

λεπτομέρεια 30, 36 

λεπτομερής (οὐσία) 84,18. 23 

αἰϑήρ) 411,1 
λήγειν. τὸ λῆγον propositio inferior, con- 

sequens 18,9 63,53 145,26 258,16 541,8 

697,18 
λῆμμα 18,12. 16 59,31 60,5.9 115,82 397, 

10 (μαϑηματιχόν) 42,7 

λήρημα 18,10 

λῆψις (dialectice) 146,22 

λιϑώδης (Opp. ἀμμώδης) 16,19 
λιμνάζειν. τὸ ἀέρος τὸ λιμνάζον (opp. τὸ 

εὐαγές) 20,24 57,27 

λιπόξυλος (πίστις, Empedocles) 290,1 

λογίζεσϑαι. τῆς ψυχῆς τὸ λογιζόμενον 281, 

20 
λογιχός. (ἐπι- 

χείρημα, opp. πραγματικόν) 298,0. ὃ (ἐπι- 

Wea ΤΣ (καὶ τυφλῷ ἐστι 

(σῶμα = 

τὸ A. χαὶ νοερόν 397,24 

χείρησις) 241,91 λογιχώτερον ὑπαντᾶν 

πρός τινα 245, 24 

λόγιον. 
λόγος (εὐάρμοστος) 84,8 (= ἀναλογία) 222,25 

223,11. 18. 16.22.27 224,0. 12. 20. 25. 
27 232,20. 22 233,1.23 al. (opp. ἐπα- 
γωγή) 202,27 6 λ. ἀναιρεῖ 245,6 δεῖξαι 

εἴ τις ἄρα δείξειε 

χατὰ τὸ λόγιον 979,20 

τις A. δυνήσεται 75,19 

λ. 15,25 
λοξός (κίνησις) 11.1.16 36,21 (κύκλος) 410, 

32 461,28 (opp. 

παράλληλος) 476,21. 25 

λύσις (Opp. ἔνστασις) 26,16 

enya) 277,22 

(τῆς σελήνης) 462,7 

(opp. ἐπιχεί- 



152 Μαϑηματιχός 

Μαϑηματικός. οἱ μαϑηματιχοί 454,12 472, 
8 4]. (dpyat) 563,2 (diff. αἰσϑητός) 290, 
3.12 (ραμμή, opp. φυσική) 46,9 (χύχλος) 

46,23 (ἐπίπεδα) 563,27 564,1 (σῶμα) 

256,10 565,4 (expl.) 567,15 594,21 

091,4 (τρίγωνον) 646,22 

ναχαρία. 

dl 
μακαριότης (τοῦ οὐρανοῦ) 46,13 104, 30 

τέλος τῆς ἀνθρωπίνης pw. ἣ πρὸς τὰ γνωστὰ 

ἕνωσις 99,17 

να χρός. 

20 
υανός (opp. πυχνός) 206,24 443,12 (Empe- 

docles) 530,9 

μανότης 615,27 

υανοῦν (opp. πυχνοῦν) 35,22 36,13 37,4. 

24 112,34 599,33 
μαντεία (def.) 382,28 τῇ ἐμῇ p. 249,28 
υάνωσις (opp. πύχνωσις) 37,5 443,15 444, 

6. 9 565,16 599,31 (expl.) 616,3 

ϑάτην (def.) 151,19 197,13 

μεγαλειότης 139,13 

υεγαλορρήμων [Πίνδαρος 42,18 

μέγας. 

maior 92,9 191,23 μέγιστος χύχλος 516, 

8 al. 

μέϑεξις 97,3 277,6 

(τελειωτιχή) 397,23 

μειονεξία (opp. πλεονεξία, διχαιοσύνη) 98,6 

171,20 
μειοῦν (expl.) 110,18 

μείωσις (= φϑορά ttc) 109,24 (opp. αὔξησις) 

11115. fexpl) 9612. 

μελαίνειν. μεμέλανται τὸ ῥητόν 290, 24 

χενὰς μαχαρίας ἀναπλάττειν 140), 

διὰ μαχροτέρων τῆς γρείας 78, 

ἡ μείζων (Se. πρότασις) propositio 1 t ρ JY): 

(τελειοτέρα) 361,10 

μέλιττα. p. ἀπὸ βοὸς γίνονται 98,7 

μένειν ἐπὶ τῆς ἑαυτοῦ φύσεως 82,22 

μεριχός (opp. ὁλιχκός) 36,34 270,35 (ζῷα) 

101.18 
μεριστός (coni. διεστώς) 90,2. ὃ 

μέρος. μέρη (opp. ἰδέαι) ζῴων 81,29 (Ad- 

you) 85,25 (στοιχεῖα, opp. ἄχρα) 80,10 

145, 4 al. 
μεσημβριάζειν (ἥλιος) 82,29. 30 

μεσημβρινός. ὃ p. 390,17. 18 

μέσος. τὸ p. (Opp. τὸ ἔσχατον) 252,7 (def.) 

716,9 (duo genera) 514,9.24 (= τὸ 

χάτω Plat.) 679,31 680,17 (τῶν ἐναν- 

niwy) 331,16. 23. 27. 34 
332,19 333,25 334,2 399, 

(8. τὰ μέσα) στοιχεῖα 

302,15 (def.) 

τὰ ἐν μ. δύο 
a> \ » » 

vowp “GL αῇρ 

ων 

I INDEX 

24,4.10 65,16 84,32 160,35 699,6 
108,6 al. 

μεσότης. τὰ ἄχρα δεόμενα πάντως μεσό- 

τῆτος 86,16 (= μέσον τῶν ἐναντίων) 

992,0. (logice) 358,17 

vecoupavety 460, 23 

μεταβάλλειν (κυρίως) 100,15 

σίαν) 112,17 

μεταβητιχός (χίνησις) 200,4 458,14. 18.277. 

28 459,19 460,22 410,10. 19 477,7. 15. 

18.19 418,9. 11. 81 (νόησις) 200,8 — 

μεταβατιχῶς χινεῖσϑαι 469,24 477,24 418, 

10 

μεταβλητιχός. μεταβλητικῶς πάσχειν 114,1 

μεταβολή (def.) 191.8 varia genera enu- 

merantur 107,29 (Plato) 104,25. 28 p. 

τις ἡ γένεσις καὶ ἡ φϑορά 109,15. μ. yé- 
νος πάσης τῆς ὑπὸ σελήνην τροπῆς 101,1 

(ἡ κατ᾽ οὐσίαν) 96,26 114,25 (χατὰ τὰς 

ποιότητας) 114,25 (χατὰ τόπον, opp. 

χατ οὐσίαν) 199,11 (κύχλῳ) 91,27 

μετάδοσις (παϑητεχή, opp. τελεσιουργός) 113, 

12 

μεταλλεία 643,18 

μεταξύ. tou. (expl.) 218,29 (τῶν ἐναντίων, 

def.) 332,19 ἀντικειμένων ἔστι τι με- 

cae) 123,5 

333,27 τὸ μ. τοῦ ὕδατος xat τοῦ ἀέρος 

900,0 675,26 

μεταπαραβολή 471,9 

μεταπλασμός. κχατὰ μεταπλασμόν 638, 19 

μετάρσιος (Empedocles) 929,9 

μετεωροσχόπος (ὄργανον) 548,30 
μετόπωρον (quando sit) 421,22 

μέτρα ἁπτόμενος, σβεννύμενος (He- 

raclitus) 294,6 xatd ζωῆς ὑπέρτερα μέτρα 

51,25 
v.7xos (expl.) 390,6 

μηνοειδής (Opp. ἀμφίχυρτος) 519,18 

υἵγμα 545,13 (Democriti) 632,18 

μιχρός. ἡἣ ἐλάττων (πρότασις) propositio - 

minor 62,14. 28. 92,19 286,23 

ptxtd¢ (χίνησις) 51,8 (σῶμα) 40,17 

p.vatatos 709,12. 16 710,9 

μοιριαῖος (διάστημα, def.) 549,5 

υολιβδίς 499,9 

μοναδιχός 276,32 
μονάς 78,27 (de m. natura) 580,5sq. ἀριὃ- 

μῶν γένεσις ὁ ἀπὸ τῆς μ. προποδισμός 

93,15 ταῖς p. ἐοίχασιν αἱ ἄτομοι 610,4 

υονή (opp. κίνησις) 244,25 248,8. 9 al. 

(κατ᾽ οὐ- 

τὸ χυρίως μ. τῶν ἐναντίων 

͵ 

μέτρον. 
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μιονίη (Empedoel.) 591,5 

povoyev ἧς (κόσμος) 237,10 (οὐρανός) 246,22 

(Plat.) 286,32 
Ἐμονόγυιος 987,26 
μονοειδής (κίνησις) 14,23 

μόνος. μόνως 74,28 103,30 140,17 166,26 
256,13 

μόνωσις (Plat.) 286,30 

μόριον. τὰ χυρίως οὐ μέρη, ἀλλὰ μόρια 11, 
29 

μορφή (coni. εἶδος) 126, 29. 31 

συναμφότερον) 218,9 

vopoovy 241,10. 11 

μουνομελή ς (Empedoel.) 587,18 
μυϑιχός (ἀνάγκη) 374,25 μυϑιχώτερος 530, 

12. 16 

μῦϑος de Ixione quid significet 377,7 

(dist. τὸ 

Ν άρχ ἡ (ϑαλαττία) 373,8 440,27 

ναστός (ἀρχαί, ἄτομοι) 242,19 269,12 τὸ 

ναστόν Democriti 295,5 

ναστότης (τῶν ἀτόμων) 609,18 684,21 

νεχροῦν. νενεχρωμένος 400,1 

γνήχεσϑαι ἐν τῷ τῆς ἀλογίας πόντῳ 200,29 

νοεῤός. τὸ λογικὸν χαὶ ν. 397,24 (αἰτία) 

980,11 (ἐνέργεια) 382,18 (ψυχή) 80,12 

νοητός 89,26 (ορρ- αἰσϑητός) 133,29 ὡς 

ἐν ν. ϑεωρεῖσϑαι 96,31 τὸ νοητόν = τὸ 

ὄντως ὄν (Opp. τὸ αἰσϑητόν) 557,22 558, 

15 (αἴτια) 290,21. 26 (ἀρχαί) 291,8 

(διακόσμησις) 95,25 608,32 609,38 (ἕνω- 

sts) 609,1 (ζῷον) 41,28 276,20. 21. 24. 
27. 30 (κόσμος) 140,26. 29 141,7 270, 

31.33 211,8. 9 294,11 591,4 (πλῆϑος) 
96,30 (σῶμα) 237,22. 28. 81 649,8 
(φύσις) 556,16 

νότιος (πόλος) 391,23. 27. 33. 34 

νοῦς significatio, vis 352,14 (= teds) 291, 

34 (οἱ πρῶτοι ν. ϑεῖοι) 85,4 (Anaxagorae) 

ὅ90,ῦ2 (ψυχῆς) 279,18. 22 
νῦν. πᾶν νῦν ἐν τῷ χρόνῳ 44,28 

{ 

Ξένος (coni. ἀλλότριος) 90,23. 29 91,2 
ξυμφύειν pass. ξὺμ. πρῶτ᾽ ἐφύοντο (Empe- 

docles) 529,27 

Comment. Arist. VII Simpl. de Caelo. 

"Ode. 

δμοιομερής “09 

τὰ τῦδε (Opp. τὰ οὐράνια) inferior 

mundus 87,32 88,1. 2. 6. 9, 12 402,23 al. 

τοδί 94,19 

ὁδεύειν (ἐπὶ φϑοράν) 73,30 
ὁδόμετρον 549,8 
οἰχεῖος (ἔνστασις, expl.) 523,19 (ὁλότης) 20, 

19 (στέρησις) 126,15 (τόπος, opp. ἀλλό- 

τριος) 20,18 77,20 237,26 253,28 ἃ]. --- 
οἰχείως τῷ προχειμένῳ δειχνύναι 216,30 

οἰχειοτέρως 4,4 

οἱστιχός τινὸς 277,12 397,17. 18 

ὀκτάεδρον (geometr.) 501,15. 11 565, 15. 

16 574,11 699,4. 6 640,17 
χεῖα τοῦ ἀέρος) 670,22 al. 

ὀχτάσφαιρον 495,4 

ὀλίγος. ὀλιγώτερος 485,31 

ὁλιχός (opp. μερικός) 36,34 ὁλιχώτερος (Opp. 

μεριχώτερος) 270,35 461,14 

ὁλολαμπής 85,14 

ὁλοσχερής (σημασία) 288,11 — ὁλοσχερῶς 

λέγειν 315,8 (opp. κατὰ ἀχρίβειαν) 417, 

24 

ὁλοτελής. ὁλοτελῶς 315,4 

ὁλότης (Opp. μέρη) 90,16 36,4.6 101,6 
156,15 381,25 (οἰχεία) 20,19 58, 99 

264, 22 456,4 660,31. (ἀέρος) 110, 25 
(ἀστέρων) 455,29 (κόσμου) 41,27 (οὐ- 

ρανοῦ) 70,16 (πυρός) 21,27 71,23 81,18 

(στοιχείων) 33,34 84,2 45,29 59,17. 19 

64,17. 24. 26 67,6. 16 70,12. 14 72,21. 
23.26 73,1.4 84,26 98,11. 14 107,19 
163, 27 217,30 489,16 595,3.6 (τῶν 
ὑπὸ σελήνην σφαιρῶν) 165,2 (τῶν sw- 

μάτων, σωματιχή) 461,24. 25 658,27 (τοῦ 

ὑπεχχαύματος) 35,29 

τὰ ὁ. (στοι- 

ὄμιμια (εὐδιάχριτον, opp. εὐσύγχριτον) 75,1. 2 

(ψυχῆς) 74,5 141,21 

ὁμοειδής (diff. déydvupos) 251,9 

δμοιοβαρής (opp. ἀνομοιοβαρής) 221,9 

épotopépera (Anaxagorae) 532,24 535,13 
603,14 604,31 605,23. 25 606,3 609,16 
611,20 613,10 614,27 632,14 

δμιοιομιερή ¢ (opp. ἀνομοιομερής) 220,0 221, 

10.11 227,32sq. 411,7.8 532,35 5: 
15.30 605,12. 14. 15. 16. 17. 24. 52 606, 
lal. (defin.) 005,4 (expl. dupliciter) 

606,12 (= ἁπλοῦς) 239,6 383,13. 16 
(γραμμή) 14,22 (μέρη, opp. épyavexd) 

16,15 (μόρια) 110,16 (οὐρανός) 388,31 

420,25 τὰ ὁμοιομερῆ 603,18. 20. 22. 25. 

48 

τ 



754 ὅμοιος 

27 604,28 608,2. 4 608,14 (ἀήρ, ὕδωρ 

γῇ» πῦρ) 622,11 
ὅμοιος. ὅμοια (opp. τὰ αὐτά) 89,9 ὅμοιον 

χαὶ ταὐτόν 90,12 οὐ πέφυχεν ὑπὸ τοῦ 

ὁμοίου πάσχειν τὸ ὅμοιον 82,22 (γωνίαι 

= ἴσαι) 538,21 τὸ αὐτὸ ἐναντίον τοῖς 

ὁμοίοις ἐστίν 110,1 

ὁμοιότης (dist. ταυτότης) 95,26 
ὁμοίωσις (ἡ πρὸς τὸ ϑεῖον) 483,19 

ὁμόχεντρος (opp. ἔχχεντρος) 33,7 493,10 

494,1 507,11. 17.30 (χίνησις) 488,9 

(xbxdoc) 449,21 (τῷ navel) 32,7.17 ἡ 

χατὰ τὸν ὁμόχεντρον ὑπόϑεσις 507,17 

ὁμονοητιχός. ὁμονοητιχῶς 115,17 

ὁμοούσιος 498,92 

ὁμοῦ ἦν πάντα χρήματα (Anaxag.) 590,2 

ὁμοφυής 28,8.10. 59,16 64,16 70,12. 14 
71,24 73,5 81,10: 14. 82,9 83,25 88,6 

90,7. 10 (ὃ Bees πρὸς ἑαυτόν) 90, 20 

(ἄτομοι) 245,19.26 (ἁπλᾶ σώματα) 254, 

8511 
ὁμιωνυμία (7 τοῦ μέσου) 514,6 

ὁμώνυμος (dist. συνώνυμος) 250,31 251,8 

253,36 --- ὁμωνύμως λέγεσϑαι 251,1 253, 

26 
ὁρατός (οὐρανός) 86,10 τὸ ὁρατόν 84, 9] 

(τὸ ὁ. ὑπάρχει διὰ τὰ χρώματα) 86,13 

ὀργανικός. τὸ ὁ. 110,29 ὀργανιχώτερος 

504,33 (μέρη; opp. ὁμοιομερῆ) 16,15 

(μόρια) 110,17 

ὄργανον χρόνου ἡ γή 912,15 

ὀρϑογώνιος (τρίγωνον) 561,13. 19 564,8 

574,17 575,33 510,1 
ὀρθός (γωνία) 214,10 πρὸς ὀρϑάς 493, 27 

494,5.27 501,28. 30.31 Ὁ 
ὁρίζειν. ὁ ὁρίζων 390,17. 18 456,14 (def.) 

516,5 

δριστιχός. αἱ ὃ. 

566,28 
ὁρμιᾶν. οὗ δὲ 

- ; , 
τῶν μαϑημάτων ἀρχαί 

ἕνεχεν ὁ λόγος ἅπας οὗτος 
ὡρμήϑη 102,11 

δρμιή (οἰκεία) 473,5 (χινήσεως) 506, 22 

(ψυχῆς) 79,12 

ὅρος (mathem.) 607,13. 19 

ὁσαπλάσιος 225,20 232,11 

ὁσαπλασίων 222.28 

οὐδείς. τὸ οὐδὲν Democriti 295,4 
+ ov ‘ > 4 ~ 3.9 ὧν 

οὐδέποτε. τὸ οὐδ. ἐπὶ τῶν ἀιδίων λέγεται 

χυρίως 104,22 

οὐράνιος. τὸ οὐρ. 60,19 82,4 δὅ92.8 τὰ 

οὐράνια (opp. τὰ παρ᾽ ἡμῖν) 89,22 (opp. 
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τὰ ὑπὸ σελήνην) 3,19 4,0. 9 75,4.12 81, 

16 82,14 84,25 86,19.21 89,8 97,15 
415,29 (ζῷα) 276,32 (περιφορά) 405,4 

411,18. 19 (πῦρ, opp. τὸ τοῦ ὑπεχχαύ- 

ματος) 81,8 (στοιχεῖα, opp. τὰ παρ᾽ ἡμῖν) 

88,91] (σῶμα = quinta essentia) 1,11. 

2,1.13 4,32 5,20 59,4 60,21 75,20 79,2 
81,10. 13 83,11 84,16. 20 86,1. 12 87, 
20 89,10 91,4 203,31 204, 4.9 427, 
dal. 

οὐρανός (Themistius de immobilitate caeli) 

70,8. 11 = ὁ τὸ ἄνω ὁρῶν (Plat.) 281,25 

(significatio Arist. triplex) 1,3 280,3 sq. 

(synon. χόσμος) 3,22 246,23 258,36 398, 

14 οὐ γενητὸς μέν, ἄφθαρτος δέ, ὥς 
τινες οἴονται 6,24 τὸν͵ odp. πρὸς ὑὕπη- 

ρεσίαν τῶν ἀνθρώπων γεγονέναι 20, ὃ 

χατὰ τὴν αὐτὴν ἡμέραν οὐρ. καὶ γῆν γε- 

γενήσϑαι (Philoponus) 78,7 ἀνεφάνη πρῶ- 

τος ἐν τῇ σωματιχῇ φύσει μετὰ τὴν νοη- 

τὴν διακόσμησιν 95,25 (ἔμψυχος) 91,17 

(ἔσχατος) 1.5 τὸν οὐρ. τὸ ἕτερον εἶναι τῆς 

τῶν εὐϑθυφορουμένων σωμάτων οὐσίας 75, 

23 (ζῷον) 78,20 (οἰκητήριον εἶναι τοῦ 

Belov χαὶ ϑρόνον αὐτοῦ, cf. Ev. Matth. 5, 

39) 370,31 τὸν οὐρανὸν διηγεῖσϑαι τὴν 

δόξαν τοῦ Θεοῦ, cf. Psalm. 19,2 90,16 

(κινηϑεὶς ἀχινήτως) 95,28 τὸν odp. ἄνω 

ὄντα χοῦφον ὑπὸ τοῦ ᾿Αριστοτέλους ὁμο- 
λογεῖσϑαι 71,11 (χυχλοφορία) 78,18 (= 

τὸ χυχλοφορητιχὸν σῶμα) 191,25 (χυρίως) 

2,1 (αὖὐκ ἂν κυρίως λέγοιτο στοιχεῖον) 

5,3 (πρῶτος) 366,9 552,1 οἱ ἐκ τῶν 

τεσσάρων στοιχείων τὸν οὐρ. ὑπολαμβά- 

vovtes 90,20 (σφαιροειδής) 409,8 (στερ- 

ρὸν χαὶ ἀντίτυπον σῶμα) 75,31 (φϑαρτός) 

73,2 ἡ φύσις τοῦ οὐρ. 91,10 96,16 

οὐσία (= ἡ χατὰ φύσιν σύστασις) 157,4 

(Democriti) 295,2 sq. (coni. εἶδος) 112, 

11 (ἡἣ κατὰ τὸ εἶδος) 111,32 (ἡἣ ἐξ εἴς 

doug χαὶ ὕλης) 157,35 (opp. στέρησις) 

114.10 (χυρίως) 100,16 (λεπτομερὴς καὶ 

καϑαρωτάτη) 84,19.23 (ἡ νοητὴ χαὶ ὄν- 

τως οὖσα) 901,16 πέμπτη τις οὐσία quinta 

essentia 6,10 87,16 (πρώτη) 270, 16 

(πρῶται καὶ δεύτεραι) 169,9.16 (σωμα- 

τιχή) 98,238 (φυσιχαί = σωματιχαί, opp. 

ὑπὲρ φύσιν = ἀσώματοι) 589, 8. 9. 10 

(φωτεινὴ χαὶ ἁπτή) 87,11 

οὐσιοῦν 85,11. 14 94,5 130,18 646,9 657, 
25 

in 
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οὐσιώδης 399,35 οὐσιωδέστερος 385, 26 

(γένεσις) 127,10 (διαφορά) 451,9 (δύνα- 
pts) 441,15 (εἶδος, opp. συμβεβηχός) 127, 

32 (ἐναντίωσις) 163,32 167,20 (ποιότης) 

165,24. 25 — οσιωδῶς (opp. κατὰ συμ.- 

βεβηχός) 160,19 

οὗτος = terrestris 86,17. 2lal. (ὁ δυστυ- 

χῶς τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ λόγων ἀχηχούς —= 

Philoponus) 82,10 87,29 al. 

ὀφϑθαλμοφανής 295,9 

ὄχημα (ϑεῶν) 116,28 τὸ αὐτοειδὲς tod σώ- 

patos χαὶ οὐράνιον ὅ. 409,8 

Παϑητικός (opp. δραστιχός) 172,16 174,31 

(opp. ἐνεργητιχός) 161,28 (opp. ποιητι- 

26s) 400,23 (grammatice) 299,4. (αἰσϑή- 

σεις) 73,22 (ἀλλοίωσις) 114,35 (δύναμις, 

opp. ποιητιχή) 235,37. ὃ8. (χινήσεις, opp. 

ἐνεργητιχαί) 159,28 (μέϑεξις, opp. ἐνερ- 

γητιχή) 991,28 (ποιότης) 7,9 87,31 (opp. 

δραστιχή) 192,9 193,32 195,8 196,5 197, 

24 ὁ99,,24. 564,16 663,19 668,10 672,9. 

33 — παϑητιχῶς (ἀλλοιοῦσϑαι) 114,29. 33 

(δρᾶν) 113,15 

παϑητός (coni. φϑαρτός) 78,11 

πάϑος (expl.) 99,3 661,21. 25 672,1 (dist. 

διάϑεσις, ἕξις) 111,8 (dist. δύναμις) 672,5 

(opp. ἔργον) 553,26 κινήσεις τινὲς τὰ 

πάϑη 1,14 χατὰ πάϑος χινεῖσϑαι 111,31 

παλαιός. οἱ παλαιοί 237,1 698,19 

παμμεγέϑης 208,5 
πανουργία (opp. φρόνησις, εὐήϑεια) 55,30 

πανταχοῦ. τὸ π. ἀχριβές 110,26 

παντέλεια 486,29 

παντέλειος 39,20 277,31 286,33 

παντότης 487,21 (τοῦ ἑνός) 271,25 (τοῦ 

ὄντος) 95,29 

παρά. τὰ παρ᾽ ἡμῖν (opp. τὰ οὐράνια) 88, 

90. 32 89,6. 22 al. 

παράγειν 89,22 91,2 103,30 104,24 107, 

13 109,8 (εἰς τὸ εἶναι) 119,21. 31 136, 

26 

παραγράφειν describere, exscribere 11, 25 

48,24 169,28 179,35 al. 

παραγυμνοῦν = aperire, explicare 523,4 

παράδειγμα (Platon.) 95,26 276,12. 13. 15. 

17. 21. 24.28. 34 277,10.17 286,29. 33. 

34 (opp. εἰκών) 287,1 (χρόνου) 288, 

24 

πᾶς 200 

παράϑεσις (dist. ἕνωσις) 000,7 

παραιτεῖσθαι c. inf. 81,9 89,2 
παραιωρεῖν med. 647,9, 12 

παραχμιή (Opp. ἀχμή) 118,7 142,28 422, 

37 425,9 

mapaxor error, falsa opinio 139,9 

παραχολούϑημα 263,29 

παραλειπτιχός. τὸ π. παρὰ τοῖς ῥήτορσι 

χαλούμενον σχῆμα 566,27 

παράλλαξις (ἡλίου) 83,2 440,15 

παραλληλόγραμμον 14.18.19 501,4.6.7 

παράλληλος. ex π. χεῖσϑαι 7,29 8,3 ἐκ 
π. λέγειν 728,23 (χύχλος, opp. λοξὸς x.) 

24,27 410,90. 32 476,21 548,11 
παραλογισμός 370,12 

παράλογος. παραλόγως συλλογίζεσθαι 112, 

20 

παρανατέλλειν 421,24 

παραξέειν imitari 377,1 040,0 

παραποδίξειν 75,4 (ἀπόδειξιν) 110,31 

παραποδύεσθαι εἰς ἀγῶνα 129,4 

παράστασις demonstratio 106,26 

παρασυναπτικχός (dist. brotetexds) 18,11. 

14 117,15 477,10 (σύνδεσμος) 553, 2 
(ἀξίωμα) 553,3 — παρασυναπτιχῶς 407, 

37 

παράτασις (τοῦ εἶναι) 11,7 93,26 94,32 

(κατὰ τὸ εἶναι) 93,30 94, 13 

τάσεως μεταβαλλεῖν 120,30 

διὰ παρα- 

παράτριψις τῶν ἀχτίνων 88,20 

παραχαράττειν 99,14 

παράχρωσις 100,20 

παραχωρεῖν (de planetis) 497,5 

παραχώρησις (els πλάτος) 493,24. 29 495,5 

παρείσδυσις 207,13 (ἀέρος) 85,20 

παρέχβασις tod λόγου 510,33 

παρεχδύεσθαι 42,19 

παρέλχειν. παρέλκων μῦϑος 375,8 ζήτη- 

σις παρέλχουσα 405,9 

παρεμιπλέχειν 660,22 

παρεμπλοκὴ τοῦ χενοῦ 684,22 

πάρεργος (λόγος) 4,3 

παροιμία. κατὰ τὴν π. 142,27 191,1 404, 

90 
παρόραμα 122,33 τὸ ἐν ταῖς ἀρχαῖς ἐλά- 

χιστον δοκοῦν π. 202,26. 32 208,4 

παρυπόστασις 429,54 

παρυφιστάναι Pass. τὰ παρυφιστάμενα τῇ 

φύσει ποιητιχὰ αἴτια 2,21 πᾶν τὸ παρὰ φύ- 

σιν τῷ χατὰ φύσιν παρυφίσταται 256,25 
πᾶς (diff. ὅλος) 65,4 τὸ πᾶν 245, 25 sq. 

485 
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284,5 (dist. τὰ πάντα, τὸ τέλειον) 9,5 

τὰ πάντα (dist. τὸ πᾶν, τὸ τέλειον) 9,5 — 

πάντως πρώτως πάσχειν 19,20 

πάσχειν (opp. δρᾶν) 88,6 170,7 

πατήρ μαχάρων xat ἀνδρῶν ὁ ἀριῦμός 580, 

14 ef. adnot. 

παχυμερής. παχυμερῶς λέγειν 315,8 

πεῖσὶς (Opp. δρᾶσις) 90,32 98,31 159,31 

578,14 

πέμπτος (οὐσία) 59,6. 18 87,16 90,29 103, 

11 199,8. 8 281,5 436,4 455,31 402,0 

552,9 ἃ]. (σῶμα) 16,26 56,18 58,1.11.20 

60:10 112,9 115,31 201,19. 21 213,32 

255,29 399,4 601,16 

πενητεύειν (Empedocles) 587,2 

πεντάγωνον 514,22. 23 

πενταδάχτυλος 274,12 

πέντε (ἁπλᾶ σώματα) 201,23. 24 

περαίνειν πεπερασμένος ἀριϑμῷ (Opp. με- 

γέϑει) 146,29 (κατ᾽ εἶδος, opp. μεγέϑει) 

228,27 (πλήϑει, opp. μεγέϑει) 209, 24. 

28 

πέρας. πέρατα σωμάτων μῆχος χαὶ πλάτος 

7,382 (τοῦ μήχους, τοῦ πλάτους, τοῦ βά- 

ὕϑους) 989,29 

περατοῦν 241,11 

περιαγωγή (opp. ἀντιπεριαγωγή) 500, 21 

(τῆς περιφερείας) 47,24 

περίγειος (opp. ἀπόγειος) 92,11. 20 113,10 

410,54 
13 475,24.27 περιγειότατος 507,32 508, 

27 

περιγηϑής (Empedocles) 591,5 

περιγράφειν geometrice 147,28 

περιγραφή. ἐν οἰκείᾳ π. ἀφωρισμένος 241, 

15 

meptotvety pass. 96,4 109,12 

περιεχτιχώτερος 41,9 

meptyetotepos 36,23 470,31 471, 

περιεχτιχός. 

περιέλιξις 489,0 

περιέχειν. τὸ περιέχον 698,33 αἱ (τὴν 

ὀρϑὴν γωνίαν) περιέχουσαι 323,10 324,29 

ἣ περιέχουσα σφαῖρα 71,4 

περίϑεσις 389,14.10 

περιχλάειν. πανταχόϑεν περιχεχλασμένη 

(opp. εὐϑεῖα) γραμμή 145,25 

περίμετρος (γραμμή) 180,16. 18 186,12. 

14 412,28 418,0. 18.158. 414,10 
πέριξ. τὸ π. (dist. τὸ ἄνω) 373,33 

ἄνω, Plat.) 679,31 680,19 
περιπλοκχή (ἀτόμων) 295,11 

ἸΞΞΞ τὸ 

I INDEX 

περιπολεῖν. τὰ κατ᾽ οὐρανὸν περιπολοῦντα 

5.12 

περισσάρτιος 29,29 592,4 
περιστροφή 209,12. 16. 22 210,12. 19. 30 

211,1. 7. 26 212,32 215,13 

περισφίγγειν 161,8 

περιττός. περιττῶς (expl.) 465,5 

περιφαντάξεσθαι 915,8 

περιφέρεια rotunditas 610,21 

περιφερής. (γραμμή, opp. εὐθεῖα) 42,8 145, 

24 
περιφερόγραμμιος (opp. εὐθύγραμμος) 410, 

22 418,4. δ. 18.19.22 (σχῆμα) 400,11. 
12 436,24 

περιφορά 196,13 (expl.) 288,4. (opp. φορὰ 

ἁπλῶς) 202,9 (οὐρανία) 36,1 (τοῦ ἡλίου) 

112,14 

περιφύειν med. 27,14 
πηδᾶν. ὑπὲρ τὰ ἐσχαμμένα π. 190,92 

πιλεῖν. πεπιλημένον σῶμα 440,1 

πίλησις 441,11 

πιλητιχός (Opp. διαιρετιχός) 564,29 

πίστις demonstratio (dist. ἀπόδειξις) 55,3 

116,5 117,21 118,12 
πλάγιος. τὸ πλάγιον 248,15 390,26. 27. 28 

393, 32 
πλάδη (Empedocles) 530,10 

pass. of πλανώμενοι (ἀστέρες) 

36,24 (de triplici motu) 462,18 οἱ 

πλανᾷᾶσϑαι λεγόμενοι 410,31 ἡἣ πλανω- 
μένη (σφαῖρα) 178,24 179,7 394,13. 23 

(αἱ mA.) 21,20 270,17 τὸ 7A. (defin.) 50, 

15. 23 154,32 280,28 394,27 395,33 
420,29. 382 τὸ πλανᾶσϑαι λεγόμενον 196,9 

427,5 (ἄστρα) 444,18 (χίνησις, opp. 

ἀπλανής) 193,17.18 (οὐρανός, opp. ὃ 

ἀπλανής) 420,36 

πλάνης. οἱ πλάνητες 450,9 

τὸν ἥλιον χαὶ τὴν σελήνην 454,18 ἡἣ 

τῶν π. σφαῖρα 288,8 (Callippus) 497,13 

πλάσμια (def.) 446,30 

πλάστιγξ. ἡ τῶν π. χίνησις 265,30 

πλατυκός (opp. ἄτομος) 579,16 
πλεονεξία (opp. μειονεξία, δικαιοσύνη) 98,6 

171-10 
πλῆϑος (opp. ἕν) 98,1. 8. 9 (ἔσχατον) 97,17 

(νοητόν) 96,30 
πληϑύνειν. τὸ γινόμενον πᾶν πεπληϑυσμέ- 

νον ἐστί 93,5 πεπληϑυσμένον τι 94,8 ἕν 

πεπλ. 93,29 

πλήρωμα. τοῖς ἑαυτοῦ πληρώμασιν περι- 

πλανᾷᾶν 

οἱ πέντε παρὰ 
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γράφεσθαι 49,23 (τοῦ χόσμου ὁ χρόνος) 
368,23 τὰ ὑπὸ σελήνην π. 271,3 

πλησίασις. τῆς τοῦ οὐρανοῦ πλησιάσεως 
τὸ πῦρ ὀρεγόμενον φέρεται 71,15 

πλησίος. πλησιαίτερος 88,9 πλησιέστερος 

441,14 481,6 
πνεῦμα τεταμένον διὰ παντὸς τοῦ χόσμου 

(Stoic.) 286,15 sq. ἕχαστον τῶν σωμάτων 

ὑπὸ πνεύματός τινος συνέχεσθαι (Stoic.) 

280,22 
ποίησις (opp. πεῖσις) 90,32 (στοιχείων) 98, 

22 

ποιητιχός (αἴτιαν, αἰτία) 2,21 136,32 299, 

28 (δύναμις, opp. παϑητική) 235,37. 38 

(ποιότης) 671,80 (στοιχεῖον) 400,22 

ποικίλος (τοῦ Belov σώματος κίνησις) 404, 

8. 11. 14. 26 

ποιός. τριχῶς λέγεται τὰ σωματικὰ ποιὰ ἢ 

χατὰ πάϑος μόνον αἰσϑητὸν ἢ χατὰ διά- 

ϑεσιν ἢ χατὰ ἕξιν 111,7 τὸ ποσὸν τοῦ 

π. προτιμήσαντες 566,1 οἱ τὴν γωνίαν 

ὑπὸ τὸ π. ἀνάγοντες 538,22 

ποιότης 108,26 123,32 598,9.10 599,11 

(dist. συμβεβηχός) 166,21 (τριχῶς ϑεω- 

ρεῖται" ὡς δύναμις, ὡς ἐνέργεια, ὡς πά- 

Bos) 672,12 673,16 (τέσσαρες) 443, 27 

(ἁπταί) 87,31 89,17 (ἀτελής) 108,8 (ὃρα- 

στιχή) 636,17 (ἐναντίαι) 51,27 157,28 

(éxeloaxtot, opp. χατὰ φύσιν προσοῦσαι) 

83,35 (παϑητιχή) 7,9 87,31 600,12. 27 

(πρῶται) 130,18 (τελεία) 167,382.33 (οὐ- 

paved) 88,1 (στοιχείων) 81,23 (ψύξεως) 

81,30 τὰ χατὰ ποιότητας γινόμενα 7 

φϑειρόμενα 101,18 ποιότητας διαδιδόναι 

660,27 μεταβάλλειν κατὰ ποιότητα 111,0 

357,25. 9 πλείων ἡ ποιότης ἐν τοῖς μεί- 
ζοσιν 82,3 

ποιοῦν σῶμα πεποιωμένον 519,6 

πολιτικός. πραχτιχῶς χαὶ πολιτιχῶς (opp. 

ϑεωρητιχῶς) φιλοσοφεῖν 555,25 
πολλαπλασιάξειν (ξαυτά) 99,25 

πολλαπλασιασμιός. 93,13 

πόλος 14,26 24,26 (signific. Platon. tri- 

plex: οὐρανός, τὰ πέρατα τοῦ ἄξονος, 6 

ἄξων) ὅ11:11 (βόρειος) 394,4. 18.25 (vd- 

τιος) 394,3. 14. 26. 84 395,16 (ζωδιακοῦ) 

891,4. 13. 22. 25 (χόσμου) 502,2 (οὐρα- 

νοῦ) 46,16 390,12. 18.21. 22. 21.29 (ὁ 
διὰ παντὸς τεταμένος) 532,6. 12 

πολυπραγμονεῖν (τὰ μετέωρα) 3,20 

πολύστιχος (βιβλίον) 25,29 

τς 

προλαμβάνειν 101 

πολυχώρητος 412,16 414,15 

πόρισμα logice 244,26 (συνάγειν) 377,27 

πόρος (ἀέρος) 441,9 (οἱ ἐν τοῖς σώμασυ 
598,10 

πόρρωϑεν (opp. προσεχῶς) τρέφεσϑαι καὶ 

αὔξεσϑαι 110,2 

ποσός. τὸ ποσὸν τοῦ ποιοῦ προτιμήσαντες 

565,33 ἡ 

συνεχὲς (Opp. διωρισμένον) π. 203,9 

ποσότης 100,4 102,27 

διωρισμένον (opp. τὸ συνεχές) 580,8 
ποσοῦν 564,30 

ἄνω ποταμῶν ἀναστέλλεσϑαι 78, 

o- τοῦ π. κατηγορία 617,8 τ 

; ὡς Σ 
πησότητος εἶδος τὸ 

ποταμιός. 

15 

ποτέ. τὸ π. τὸ ἐν μέρει χρόνου (opp. τὸ 

ἀεὶ τὸ χρονιχόν) 91,14 

πότιμος (λόγος) 201,1 

πούς. παρὰ πόδας ἀντιλέγειν 49,3 

182,26 (τὰ ἐναντία φάναι) 57,17 

βάλλεσϑαι) 262,10 

πραγματειώδη ς. πραγματειωδέστεραι ἀπο- 

δείξεις 236,10 

πραγματιχός (ἀπόδειξις) 245,20 

ρημα, def., opp. λογικόν) 298,5. 6 

Tpaxtexds (ζωή) 981,18 (τὰ οὐράνια) 482, 

10 

πρᾶξις (coni. ζωή) 78,28 (ἡ κυρίως, def.) 

484,20 

προάγειν (ἀμεϑόδως) 29,36 (χατηγοριχκῶς) 

18,17 (ὑποϑετιχῶς) 18,15 (λόγον) 90,28 

91,9 (συλλογισμόν) 63,11 117,8 

προαίρεσις. χατὰ προαίρεσιν γίνεσϑαι 284, 

9.10 429,17 

προαίρεσιν γινομένη 67,27 

67,31 

προαξιοῦν 177,23 225.4 250,10 

προβάλλειν 87,17 τὰ ἐν τῷ πρώτῳ προ- 

βληϑέντα βιβλίῳ 1,13 

πρόβλημα 91,20 189,17. 18 246,11 540, 
17 

πρόδηλος. 
28 91,1 

προηγεῖσθαι. προηγουμένως 2,11 61,4 

961,21. 81 al. (opp. πάρεργος λόγος) 4,7 

(opp. χατὰ συμβεβηχός) 369,22 

προήγησις planetarum 488,0 

προκατασχευάζειν 291,12 

(λέγειν) 

(μετα- 

(ἐπιχεί- 

ῥοπὴ αὐτοφυὴς xal οὐ χατὰ 

(opp. φυσικῶς) 

πρόδηλον apparet 86,11. 12 90, 

προχατασπᾶν 266,1 

προκοπή (opp. ἀρχή, τέλος) 299,5 

προχόπτειν (λόγος) 181,22 

προλαμβάνειν τοῖς μὴ προειλημμένοις ἐν- 
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δείχνυται 104,21 ἐν τοῖς προλαβοῦσιν 

ἔδειξεν, δέδειχται 240,31 247,18 

πρόληψις (def.) 30,18 (χοινή) 110,6 117,19 

140,9. 6 008,28 (ἄϑεος) 370,30 (φιλό- 

νειχος) 14,4 

πρόοδος ἰδιότητος 195,26 

προοίμιον 4.11.17 5,21 6,30 48,29 (libri 

tertil) 551,25 552,24 

προπηδᾶν. πρὸ tov τὸν ᾿Αριστοτέλην Aé- 
yew προπηδᾶν ἐπ᾿ αὐτόν 78,17 

προποδίξζειν (opp. ὑποποδίζειν) 491,24 

προποδισμιός (opp. ὑποποδισμιός) 32,20 36, 

31 93,15 

πρός. τὸ πρός τι (expl.) 123,29 130,7 617, 

6.9 619,12 sq. 

προσεχτιχός 143,17 — προσεχτιχῶς ἀχου- 

στέον 115,1 

προσεπιχείρημα 194,9 

προσεχής (coni. οἰχεῖος) 238,12 240, 32 

(αἰτία) 90,31 

χεῖον ὑποτιϑέμενοι 727,19 (ὕλη) 726, 1. 

5.29 ἡ προσεχὴς ἀπὸ τῆς ἀχινήτου αἰτίας 

ὑπόστασις 109, 2 cf. 96,5 -- προσεχῶς 
proaime, paullo ante 57,10 58,1 64,6 221, 

28 231,14 244,11.15 369,31 424,25 

449,9 463,19 514,38 611,13 670,6 671, 

25 709,14 al. continuo, statim 80,2 150,3 

290,5  proxime loco 80,2 107,17. ἐν τοῖς 

πρ. εἰρημένοις χαὶ ἐν τοῖς φϑάσασι 267, 

15 (opp. πόρρωϑεν) 110,8 481,2 (= ἀμέ- 

σως) 71,15 93,6.9 138,11 344,20 353,8 

360, 9511. '22- 361,9° 428,32 439,12 

προσεχέστερον 467,29 

ot ἕν τὸ προσεχὲς στοι- 

᾿προσθαφαίρεσις 36,30 

πρόσϑεν (def.) 419,30 421,8. 

προσϑήκχη. μετὰ προσϑήχης χαλεῖν 1,5 
πρόσληψις assumptio syllogismi 145,27 140,2 

151,33 204,6 206,18 219,15 258,16 569, 
18. 571,12 601,28 714,18 

προσυφαίνειν τὸ ϑνητὸν τῷ ἀιδίῳ 101,9 

πρόσωπον (σελήνης) 451,4. 9. 24. 82 

πρότασις (logice) 40,6. 9 108,3.14 121,8 
151,34 157,13 164,4 170,9 182,30 189,9 
191,22 216,27 669,14 (ἐλάττων) 62,28 
(cf. 14) 157,15 278,11 423,1 424,19 
420,9 (μείζων) 92,17 422,32 423,7 
426,8 

πρότερος. τὸ πρότερον πολλαχῶς λέγεται 

385,15 588. (χατὰ χρόνον) 41,19 (φύσει) 

40,27. 30 41,8. 24. 103,19. 107,27 385,7. 
9, 15 

το ήθημς, - = 

I INDEX. 

Ἐπροφϑείρειν 73,19 

προχωρεῖν. προχωρεῖ (Opp. ἀδύνατόν ἐστιν) 

908,90 

ἔπροωϑισμός 548,23 

πρῶτος (φύσει χαὶ οὐσίᾳ, opp. χρόνῳ) 4], 
14.16 (κίνησις) 85,5 (λόγου 92,19 (νοῖ 

Yetor) 8ῦ,4 (σῶμα) 1,18 88,5 (ὕλη) 

190,2 (φιλοσοφία) 510,82 (ψυχαί) 85,4 

— πρώτιστος 5,33 96,16 --- πρώτως 5, 

22.29 93,17 96,26 101,8 πάντως πρώ- 

tws 73,20 (ὄν) 93,17 

πρωτότυπον 277,4.7.8 

πρωτουργός 211,4 

πυγολαμπίς 89,0. 8 90,4. 138.17 185,5 

πυκνός (opp. μανός) 206,24 443,12 691,6 

πυχνότης (Opp. μανότης) 615,27 690,27. 31 

πυχνοῦν (Opp. μανοῦν) 35,22 36,13 37,4. 

24 112,34 599,33 600,1 

πύκνωσις (Opp. μάνωσις) 37,5 161,12 443, 

15 444,6.9 565,16 599,31 616,3 

πῦρ τὸ παρ᾽ ἡμῖν (opp. τὸ τοῦ ὑπεχχαύμα- 

τος, τὸ οὐράνιον) 81,8 (τὸ ἐν τῷ μέσῳ, 

Pythagor.) 812,10. 29 (τὸ tod ὑπεχχαύ- 

ματος, Opp. τὸ οὐράνιον 81,8 (τὸ ὑπὸ γῆν) 

70,80 τρία εἴδη κατὰ [Ιλάτωνα (ἄνϑραξ, 

φλόξ, φῶς) 85,7 τὸ π. ἐχ πυραμίδων συν- 

εστάναι 561,16 τὸ πῦρ τὸ οὐράνιον φῶς 

εἶναι μόνον (Plat.) 67,4 Plato de ignis 

natura 84,15 ignem excitant lignum in 

ligno terebrae in modum circumagentes 

602,10 

πυραμίς (geometr.) 561,14. 16 574,9 575, 

14 615,18. 21.22 614,17 al. (ἣ ἐκ τῶν 
τριγώνων γινομένη) 978,28 οὐδὲν ἄλλο 

ἐστὶν ἣ π. ἢ χύβου γωνία 655,19 (πῦρ) 

020,18. 28 621,8.14 623, 28 sq. 91 sq. 
637,27 sq. 098,2 sq. 640,16 649,30 650, 
26 670,22 

πύριος 667,25. 28 (λεπτότης) 72,22 (οὐ- 

ρανός) 36,3 80,27 81,2 (σύστασις) 98, 

18 (χρώματα) 130,24 

Ῥεῖν. ἀεὶ ῥεόντα 556,5. 18 
ῥον.βοειδής. TOP. καλούμενον στερεόν 410, 

5. 21 
ῥοπή. ῥοπὴν ὑπάρχειν τοῖς στοιχείοις ἐν 

ἀλλοτρίοις τόποις οὖσι 70,7 τὸν οὐρανὸν 

πάσης p. ἐξῃρῆσϑαι 70,11 (αὐτοφυὴς xat 

οὗ χατὰ προαίρεσιν γινομένη 67,28 (φυ- . 

σική) 79,12 263,18, 88 al. 581,1 

Ἢ 
. 
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Σαϑρός (logice) 80,29 126,16 184,30 (coni. 

ἀσύνετος) 199,22 — σαϑρῶς συλλογίζεσθαι 

112,25 
σαϑρότης λόγων 165,4 
σαλεύειν 10,5 (λόγος) 22,31 

σελήνη. ἀντίχϑονα τὴν σελήνην ἐχάλουν οἱ 

Πυϑαγόρειοι ὥσπερ καὶ αἰϑερίαν γὴν 512, 
18 defectio lunae 515,27 541,24 546, 
29 quo temporis spatio ambitum com- 

pleat 471,18 quo intervallo a ceteris 

stellis errantibus distet 468,24 (magni- 

tudo et distantia) 471,6 variam magni- 

tudinis speciem praebet 504,30 (motus) 

471,13 (Eudoxus) 494,23 (sphaera) 

474,18. 25 (sphaerae) 503,6 (Callippi) 

497,12 (πρόσωπον) 457,4.9.24.32 τὰ 

ὑπὸ σελήνην (Opp. τὰ οὐράνια, τὸ κυχλο- 

φορητικόν) 3,20 4,27 57,13 58,25 59,4 

60,19 63,14 64,24 74,16 75,6. 11 77,31 

81,16 83,18.23 86,5.19 91,10 219,8 
221,31 220,5 415,29 al. (ἢ ζῷά ἐστιν 7 

φυτὰ ἣ τούτων μόρια) 553,19 τὸ ὑπὸ 

σελήνην πῦρ 83,12. (στοιχεῖα) 4,33 6,6 

36,7 51,30 52,6 64,17.21.25 69,17 73,5 
77,25 81,19 85,10. 15 87,19 210,83 al. 
(σώματα) 1,12 60,10 81,11. 12. 14 86,23 

218,28 219,7 al. (dope) 78,6 

σεληνιαχός (οὐρανός) 462,10 (σφαῖρα) 37, 

18 61,13 269,17. 19 280,18 373,2 408, 

20 

σελίς 25,33 

σημαίνειν. σημαινόμενον significatio, vis 

93,2 103,2 140,19. 20 312,32 313,2. 6. 
8. 11. 14 al. 

σημασία (ὁλοσχερής, opp. κυρίως λεγομένη) 

288,11 sq. 

σημεῖον (def.) 562,24 (τὸ xata χορυφὴν 

ἡμῶν) 83,9 σημείου καὶ xévtpov λόγον 

ἔχειν τὴν γῆν πρὸς τὰ ὑπὲρ τὸν ἥλιον 81], 

16 ef. 83,1 
σημειοῦν. σημειωτέον 111,24 112,5 

σῆψις ἀέρος 124.5 151,9 
σιχύη 124,17 

σιχυὸς ἰατριχός 723,23 

Studs (dist. γρυπός) 278,15 

σίνηπι O70,7 

σίφων 723,22 124,4 

σχαληνός (σώματα Demoeriti) 295,16 (τρί- 

γωνον) 561,12 575,33 al, 

759 στοιχεῖον 

σχεδαννύναι. σχεδαστῇ σύστασις 65,12 
σχιαμαχία 185,2 

σχυλάκιον νεογενές 101,31 

σχώληξ. 

φυτῶν διάφοροι γίνονται 98,1 

σχώληχες ἀπὸ διαφόρων ζῴων καὶ 

σχωπτιχός (χάρις) 533,29 

σμιχρός (Anaxagoras) 608,22 

σμιχρότης (Anaxagoras) 608,23 

σοφιστής. λέγουσι of σοφισταί ὅτι ... 533,15 

σοφός (οἱ xat? ἡμᾶς) 303,24 309,31 

σπέρμια (ἀνθρώπου) 101,25 (Anaxagoras) 

603,18 609,7 

σπερματιχός. σπερματιχῶς προλαμβάνειν 

009,4 

σποράδην (Opp. κατὰ συνέχειαν) γεγραμμένα 

118,27 

σπουδάζειν. 6 λόγος σπουδάζει 81,10 

στάϑμη. λευχή τίς εἰμι στάϑμιη χατὰ τὴν 

παροιμίαν 404,30 xara σταάϑμιην εἶναι 

505,3 

στάσις (Opp. χίνησις) 109,12 

ἐστερῆσθαι (def.) 101,30 

στερέμνιος (Opp. xevds) 285,27 

στερεός (γωνία) 574,5. 9. 12. 15. 16. 20. 

23 

στερέωμα (Psalm. 19,2) 90,17 

στέρησις (def.) 101,30 122,20 125,29 127,5 

(opp. ἕξις) 400,9 (opp. εἴδος) 102,1. 12 

121,14 122,9 167,28 (dist. τὸ ἐναντίον) 

171,24 (opp. οὐσία) 114,16 (οἰκεία) 

124,7 

στερητιχός. στερητιχῶς ἀντιχείμενον 52,16 

στερρός 11,21 (σῶμα) 75,31 

στερρότης τοῦ οὐρανοῦ 77,24. 892 

στήμων (opp. χρόχη) 660, 26 

στηριγμός 487,24 488,0. 10 

στηρίζειν planetae videntur 491,25 

στιγμὴ τῶν σωμάτων (expl.) 534,28 

στίλβειν. στίλβοντας φαίνεσθαι τοὺς ἀπλα- 

νοὺς ἀστέρας 453,12 

στερεῖν. 

"στοιχειοκχράτωρ (Heol) 107,15 

στοιχεῖον (= ἐξ οὗ πρώτου συντέϑειταί τι 

nat εἰς ὃ ἔσχατον ἀναλύεται) 5,3 (= 

ἁπλοῦν σῶμα) 626,29 (def.) 601,2 605,18 

(expl.) 274,1 604.16 sq. (ἄχρον, opp. 

μέσον) 84,33 (τὰ ἁπλᾶ καὶ τὰ ἐνταῦϑα 

χαλούμενα) 86,29 (τὰ μέσα, opp. ἄχρα) 

84,32 615,26 (τὰ παρ᾽ ἡμῖν, opp. τὰ οὐ- 

ράνια) 88,30 (τὰ τέσσαρα πρῶτα) 97,27 

657,4 64,30 85,11 86,3 90,25. 26 638, 
22 οἱ τὸ στοιχεῖον ἕν ὑποτιϑέμενοι 690, 



760 στοιχειοῦν 

20 (τῶν ζῴων) 81,24 τὰ τοῦ λόγου et- 

χοσι τέσσαρα σ. 85,23 

στοιχειοῦν. τὸ στοιχειωτόν 555,4 601,8. 
ΤΠ ΠῚ LO 

στοιχειώδης (πῦρ) 637,22 (σῶμα) 242,16 

267,17 (φύσις) 85,21 

στοιχειωτής (= Euclides) 414,2 cf. adnot. 

στροφάλιγξ (Empedocl.) 529,4.17 

συγγινῴσκειν 88,15 263,26 626, 22. 26 

629,5 

συγχατάϑεσις 418,31 
σύγχρασις 113,8 

σύγκριμα τῶν οὐρανίων σωμάτων 84,20 

σύγκρισις καὶ ἔχχρισις (Empedoclis et Ana- 

xagorae) 601,7 

συγχριτιχός (Opp. διαχριτιχός) 564,29 τὸ 

συγχριτιχόν (comparativus) ἐπίτασιν ἔχει 

τῆς ἰδιότητος 14.8 

συγχώρησις. χατὰ συγχώρησιν 188,21 
συζυγία (τοῦ χούφου χαὶ τοῦ βαρέος) 1,23 

(2,16) περάτων τρεῖς σ. ἐν τοῖς τῶν ζῴων 

σώμασι 383,22 

συχοφάντης 163,12 

συλλαβή. 

στοιχεῖα ἐν συλλαβῆς ὅντα τάξει (Plato) 

638,22 

συλλογίζεσθαι 110,25 verbis συνελογίσατο 
οὕτως vel similiter inducuntur in syllo- 

gismi formam a Simplicio redacta 6,33 
15,20 18,5 98,24 108,1 109,25 111,5 

150,25 189,0 446,32 515,9 616,28 
συλλογισμός. 

ἐπὶ τὴν αὐτὴν σ. ἐπανιέναι 354,5 

ὥστε συλλογισμὸν αὐτῷ γί- 
νεσϑαι τοιοῦτον vel similia (οἷ. 5. v. συλ- 

λογίζεσθαι) 26,37 28,5 133,7 458,13 συμ.- 

βεβηχυῖα ποιότης 112,0 τὸ συμβεβηχός 
22,12 112,19 (opp. οὐσία) 123,15 (opp. 

οὐσιῶδες) 127,32 (dist. ποιότης) 166,21 

χατὰ σ. 98,24 112,30 (opp. οὐσιωδῶς) 

123,15 160,19 

συμμιετρία ἑχάστη τῶν ἀρετῶν 56,5 (στοι- 

χείων) 98,4. ὃ 

σύμμετρος (coni. ἐναρμόνιος) 97,29 (opp. 

ἀσύμμετρος) 220,14. 23.29.32 221,2.3 

THY διάμετρον σύμμετρον τῇ πλευρᾷ γενέ- 

σθαι ἀδύνατον 319,15 δ89, 

συμπαϑὴς πίστις τῶν ἀποδείξεων 370,13 

συμπάϑεια (ζωτιχή) 55,8.10 (ἡ ἀπὸ πί- 

στεως) 55,15 

συμπαρατείνειν. συμπαρατετάσθαι 84,2 

συμπεραίνειν med. (logice) 76,26 90,21 

218,29 545, 23 al. 

I INDEX 

συμπέρασμα (logice) 15,22 40,9 61,7.8 

62,23 92,6.16 111,22 182,21 159: 

18 al. χοινὸν σ. τοῖς εἰρημένοις ἐπάγειν 
49,28 

ἢ συμπεριαγωγή 500,19 

συμπιλεῖν 849,29 544,35 
Ἐσυμπλεονάζειν 81,28 

συμπληρωτικός τινος 167,15 
συμπλοχή. χωρὶς συμπλοχῆς (opp. χατὰ 

συμπλοχὴν) λέγειν 332,26 

συμφυής. συμφυὲς ταῖς τῶν ἀνθρώπων 

ψυχαῖς 370,29 

σύμφυσις (ἡ πρὸς ἄλληλα) 88,91 

σύμφυτος. ζωὴ σ. τῷ σώματι 388,17 

συμψεύδεσθαι (opp. συναληϑεύειν) 928,28 

929,8 

συνάγειν (logice) 19,14 38,9 40,5. 1 77,1 

108,21 109,21 111,22 151,385 164,19. 20 
176,27 183,10. 17 208,29 662,25 728, 
Tal. 

συναγωγή (logice) 97,29 150,15 235, 36 

426,8 428,31 433,8 659,23 668,13 728, 
6 8]. (λόγου) 240,23 253,25 258,13 411, 

13 607,24 699,14 714,2 al. 

συναιρεῖν συνῃρημένος 99, 28 — suvnp7- 

μένως ἐκϑέμενος 3,31 

συγαίρεσις 220,9 

συναλη ϑεύειν (opp. συμψεύδεσϑαι) 928,28. 

30 929,1. 3. 8. 23 

συναμφότερος (οὐσία ἡ ἔνυλος) 279,13 τὸ 

συναμφότερον 274,27 275,3. 10. 11 276,3 

(dist. εἶδος, μορφή) 278, 8. 10. 13. 18 

279,3 

συναναχεραννύναι 85,27 

συνανατέλλειν 89,15 

συναπελέγχειν 66,14 

συναποχαϑιστάναι. συναποχαϑιστῶσα 506, 

25.28 507,4 συναποχαϑίστασθϑαι 447,12. 

22.53 448,1. 6.30.32 449,31 450,1. 23 
451,20. 27 475,29 476,3. 4. 12 

συναποχατάστασις 91,90 (πλανήτων) 448, 

30 5006,17.19 507,1 
συνάπτειν 95,28 συνημμένον (logice) 30, 

10 63,4. 8. 12 145,23. 34 151,22 170,31 
204,8 219,11 258,17 536,24 569,18. 19- 
571,3 601,26 611,25 714,17 

Philoponus) 30,15. 17 

συναπτιχός (σύνδεσμος) 553,3 

σύναρσις 703,1 

συναφή. 

σύνδεσις ἐνάρμονιος 84,92 

(δεύτερον, 

χατὰ συναφὴν ἀναγινώσκειν 102,0 
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συνδεσμός (astronom.) 461,27. 30 462,8 
(grammat.) 597,19 (αἰτιολογιχός) 7,16 

250,14 329,30 347,6 461,27. 30 
συνδιαπλέχειν 519,9 

συνδρομὴ τῶν ἐναντίων 97,31 

συνδυάζειν 339,30 722,2 

συνδύνειν 89,15 

συνεδρεύειν 97,23 112,35 

συνεχτιχός. συνεχτιχώτατος 172,21 

συνεχτρέχειν τὰς φαντασίας τοῖς ὀνόμασιν 

81,10 
συνενοῦν. συνενωϑέν 211,26 συνηνωμένον 

nav? οὐσίαν τῷ αὐτοαγαϑῷ 482,18 
συνεπουρίζειν (expl.) 596,31 sq. 

συνέχεια 76,18 (συγγράμματος) 4,11 (τοῦ 

ὅλου) 76,15 χατὰ συνέχειαν (opp. σπο- 

ράδην) γεγραμμένα 118, 26 ΡΩΝ 

201,4 
συνεχής 10.11 223,25 (opp. ΠΕ ΎΝΤΕ 

238,19 τὸ συνεχές 5,24 (expl.) 8, 13 

(def.) 46,20 178,33 
σύνϑεσις (opp. ἀνάλυσις) 260,33 (δευτέρα) 

85,29 συνθετώτερος 804,6 σύνϑετον 

(opp. ἁπλοῦν) 86,8 89,11 (opp. ἡνωμέ- 

νον) 94,24 (opp. στοιχεῖον) 85, 24. 26 

(τὰ ἐν γῇ) 9.1 (χίνησις, opp. ἁπλῇ) 29, 

14.15 sq. (σῶμα) 4,34 29,16. 16 86,32 

344,5 708,26. 30.32 (τὸ οὐράνιον σῶμα) 

91,4 

συνιστάναι. τὰ συνεστῶτα 101,7 (φύσει) 

0,94 

συννεύειν τῇ ἑαυτοῦ φύσει 44.10 πρὸς ἑαυτό 
44,18 εἰς ἑαυτόν 65,24 (geometrice) 46, 

94 
σύννευσις 65,8 

σύνοδος τῆς σελήνης (opp. πανσέληνον) 480, 

8. 10 
συνουσιοῦν. τὰ συνουσιωμένα 361,5 

συνοφρυοῦσϑαι (opp. ἐρυϑραίνεσϑαι) 88,19 
συνοχή (χεντριχή) 65,20 12,21 513,22 

συνοχικός (ἰδιότης τῶν ϑεῶν) 513,19 

συνταγματιχός (φιλοσόφημα, expl.) 289,1 

συντέλεια τοῦ αἰῶνος (opinio Christiana, 

ef. Ev. Matth. 13,40) 88,3 
σύντομος (coni. σύντονος) 370,11 

συντυποῦν 408,26 

συνυφαίνειν τὰ χατὰ μέρος τῆς πραγμα- 

τείας 3,16 

συνώνυμος (dist. ὁμώνυμος) 250,52 

συρφετός (λογικῶν xat ἀλόγων ἐνέργεια) 

δι1,11 

σχῆμα 101 

σύστασις (ἀνθρώπου) 3,21 

29 (βαρεῖα) 221,16. 19 

(ἰσοχρόνιος) 18,11] (κόσμου) : 

287,7 (σχεδαστή) 65,12 

(σωματιχή) 281,32 287,4 

οὐρανίου σώματος) 91,11 

συστασιώτης 91,18 

(ἀτόμων) 242, 

(ζῴων) 260,5 

3,19 139,31 
(στερρά) 78,3 

365,18 (τοῦ 

συστατιχός τινος 397,20 (ποιότης) 167,32 

συστοιχεῖν τινι 393,29 

συστοιχία (τοῦ κούφου καὶ τοῦ βαρέος) 4, 

16 (αἱ δέχα Pythagoreorum) 383, 14 

386, 6 | 
σύστοιχος 399,12 (expl.) 418,9 (στοιχεῖον) 

84,0 --- συστοίχως ἔχειν 211,24 

σύσφιγξις (οὐρανία) 46,9 : 

σφαῖρα (4 ἀπλανής) 83,13 (Ἀφροδίτης) 1Ι, 
18 (Eppod) 71,18 αἱ τοῦ οὐρανοῦ σ. 71,5 

fh τῶν ὀκτὼ σ. συνῃρημένη μονάς 592,4 

τὴν σ. ἐξ ὀχτὼ μορίων συγχεῖσθαι 615,26 

varii singularum sphaerarum motus 462, 

24 sq. 
Goatpixds. τὸ σφαιριχόν 168,11 (οὐρανός) 

208,9.10 (μάϑήματα) 450,30 (σχῆμα) 

10.1.8 400,0. ὃ 408,22. 28 409,4 (σῶμα) 

77,32 207,18 (ἡἣ τοῦ ὕδατος ἐπιφάνεια) 

411,2. 7. 14 
σφαιροειδής (ἄστρα) 477,5 

19 

σφαιροποιεῖν 474,16 
σφαιροποιία 253,4 (4 διὰ τῶν ἀνελιττου- 

σῶν) 504,16 (ἣ χατὰ τὸν Ἀριστοτέλην) 

501,25 (ἡ χατὰ Εὔδοξον) 491,6 (παλαι- 

οτέρα) 474,30 

σφαῖρος (Empedoclis) 293,22 310,15 528, 

13. 31 808,2. 6 
σφαιροῦν 65,8. 14.19 415,19 

σφαίρωσις 543,27. 28 

σφῆξ. σφῆχες ἐξ ἵππου γίνονται 98,7 

σχεδόν. τὸ σ. διὰ φιλόσοφον εὐλάβειαν προσ- 

χείμενον 7,27 

ὄχέσις (opp. ὕπαρξις) 162,13 (ἡ πρὸς ἀλ- 

ληλα σχέσις) 14,28 (τοπιχή) 380,14" εἴτε 

φύσει εἴτε σχέσει 79,0 

σχετικχός (διαφορά) 395,19 
σχῆμα = τὸ ὑπό τινος ἤ τινων ὅρων Tepte- 

χόμενον 213,21 413,13 πέντε σχήματα 

χαὶ σώματα Platonis 81, 25 (σφαιριχόν) 

76,1.8 (τὸ κατὰ φύσιν) 10,14 ef. 76,18 

(διαφορά, Demoerit.) 641,5. 21.23 (πρῶ- 

τον, logice) 108,10 290,31. 33 911,22 

620,20 (δεύτερον) 54,2 92,3 150,14 157, 

(οὐρανός) 414, 
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16 235,36 236,26. 31.32 238,23 284,18 

335,33 354,20 371,18. 21 410,18 422,30 

423.2 426,8 428,31 452,26 458,17 484, 

13 536,31 569,26 571,12 620,16 659,23 

668,13 (τρίτον) 605,13 

σχηματίζειν xtvyow 40,29 

σχηματισμός 90,22 101,4 Ile 

(οὐράνιος) 211,14 

σχηματογραφία 428,9 

σχηματίζειν 

3.2.7 300,10 

σχολή. εἰς thy οἰκείαν o. ἀπάγειν τὸν λόγον 

980,11 
σώζειν τὰ φαινόμενα 509,16.18 510, 31 

516,13. 24 519,10 565,32 641,24 al. 
o@p.a (def.) 290,4 (αἰσϑητόν, opp. νοητόν) 

237,22. 24.28.31 (ἁπλοῦν) 3,11 6,8 40, 

14 77,16 86,31 (τρία ἢ πέντε τὰ ἁπλᾶ) 

228,19 (χυχλοφορητιχόν) 3,12 91, 23 

(dist. ὕλη) 134, 10 sq. 

ἀπλανής) 481,0 (πρῶτα — elementa) 

(πρῶτον = ἡ 

602,21 (φυσιχόν, opp. μαϑηματικόν) 091,4 

(ἄποιον) 306,15 atehi) 

86,25 

πορούμενα τέσσαρα) 6,9 

77,13 (ϑεῖον) 1,9 4,24 (κυχλοφορητικόν) 

6,8.9.13 (χυχλοφοριχκόν) 1,5 

40,17 (οὐράνιον) 2,1.13 4,382 5,20 75, 

20 79,3 83,11 86,1 87,20 403,22 al. 
(τοῦ παντός) 245,5.34 (τὰ παρ᾽ ἡμῖν) 

88,92 (πέμπτον) 16,26 (πέντε) 1,11 87, 

20 (πρῶτον) 1,18 85,4 δύο χατὰ γένος 

τὰ πρῶτα σ. 435,25 (σύνϑετα) 4,33 80, 

32 (τὰ τέσσαρα) 52,1 (τὰ ὑπὸ σελήνην) 

1.12 (τὰ τῇδε) 88,17 (φυσικόν, opp. 

ἔμψυχον) 6,20 429,9 

σωματιχός. (στοιχεῖα) 214,4, (φύσις) 85,1 

95,15 104,30 360,25. 27 — σωματικῶς 

(ἀλλοιοῦσϑαι) 111,17 

τὸ 6. 360, 31. 33 

(ta ὑπὸ σελήνην 

(ἄτομα 7 ee 7,30 (τὰ εὐϑυ- 

(εὐθυφορούμενα 

(μιχτόν) 

σωματοειδής. 

15 379,83 
901,4. 

Ἰαλανπιαῖος 709,11.15 710,7. 9 

τάξις (ἀναγνώσεως) 5,37 διττὴ τάξις ἡ μὲν 

ἐνταῦϑα ἡ δὲ ἐν τῷ δημιουργῷ 87,5 

ταυτότης (Opp. ἑτερότης) 95,26 109, 13 

(ὀνομάτων) 89,51 91,11 

τεχμήριον (dist. αἴτιον) 264,0 ἐχ texpy- 

ρίου (opp. ἐξ αἰτίων) συνάγειν 403,36 

τεχμηριώδης (ἀπόδοσις) 208, 1 (πίστις) 

263,34 

I INDEX 

τέλειος. τ. τελείως 43,14 τὸ τ. (dist. τὰ 

πάντα, τὸ πᾶν) 9.5 39,6 49,11 τὸ ἀεὶ τ. 

τοῦ τε ὅλου καὶ τῶν μερῶν 91,117 (εἶδος) 

167, 31. 89 108,1. ὃ {ποιότης) 167, 32. 
00 

τελειότης (opp. ἀτέλεια) 54,31 (tod dv- 

νάμει τι ὄντος) 695,9.12.16 (coni. et- 

60s) 695,10. 16 (εἴδους) 705,16 (ἑαυτοῦ) 

104,26 

τελειωτιχός (ἐνέργεια) 97,10 (ἐπιστήμη) 

398,2 (μέϑεξις) 397,23 

τελεσιουργία ἱερατική 469,9 

τελεσιουργὸς ἀλλοίωσις (opp. ἀλλ. 

πάϑος) 119, 24 (μετάδοσις, opp. παϑη- 

τική) 112,28 113,12 — τελεσιουργῶς 97, 

13 373,16 

τελιχός. τὸ τελιχώτατον ayatdy 483, 16 
(αἴτιον) 271,13 

χατὰ 

*ctehpadtrov βορβορῶδες 66,9 
τέλος (expl.) 48,2 (ἔσχατον, expl.) 486,17 

(διττόν, τὸ μὲν πάντων ἄριστον xal τελι- 

χῴώτατον, τὸ δὲ μεριχώτερον) 485, 24 

(γενέσεως) 714,29 118,1 (γεωμετρίας, 

οἰχοδομικῆς, αὐλητιχῆς κτλ.) 396,34 (τῆς 

ποιητικῆς, τῆς ϑεωρητικῆς; τῆς φυσιχῆς) 

643,10 sq. ἀεὶ ἐν τ. ἡ οὐρανία χίνησις 

298, 89 299,2 πρὸς τοῖς τ. εἶναι 149.1 

τέσσαρες. dat. τέτρασι 90, 16 56, 30. 94 

57,6 600,22 603,13 al. 

τετραγωνίζειν 413,28 

τετραγωνιχός (διάστασις) 480,4 

τετραγωνισμός (κύχλου) 412,92. ὁδ 413, 

1.27 
τετράγωνον. ὁ χύβος ἐκ τετραγώνων ἕξ 

304,14.26 574,17 sq. 

τετραπλασιάζειν 220,22 

τεχνητός (Opp. φυσιχός) 51,12 132,10 238, 

28 

τέως interim, ad tempus 35,4 42,27 43,1.6 

51,2 194,31 201,6 236,25 237,25 314, 
19 330,29 350, 22. 27 ‘390,13 397, 22 

419,7 600,2 697,28 701,18 703,28 705, 

27 

τήρησις observatio astronoma 474,20 

τίμιος. ὡς τιμιωτέρου τοῦ οὐρανίου σώμα- 

τος 4,32 

τομ ἡ. ἡ δοχοῦσα τομή (expl.) 609,21 

τοπικός (κίνησις) 79,1 80,19 96,22 107,28 

(σχέσις) 405,33 435,14 
τόπος (def.) 173,23 231,16 258,3 369,16 

287,24 694,12 699,2.16 (dialectice) 
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238,11 (ἀλλότριος, opp. ἴδιος) 75,17 (οὐχ 

ἄπειροι οἱ τ.) 229,13 sq. (ὁ ἄνω, ὁ κάτω, 

ὁ μεταξὺ) 229.10.14 τόπου ἐναντιότητες 

enumerantur 101,7 (διαφοραὶ χαὶ ἐναν- 

τιώσεις) 70,34 (οἰχεῖος) 64,22 11. 20 

(φυσικός) 76,3 (ὁ παρὰ φύσιν) 243,35 

τορνοῦν (Plato) 418,10 

τοσαυταπλάσιος 225,22 282,11 

τοσαυταπλασίων 82,5 222,29 

τριαδιχός (ἰδιότης) 8,22 

τρίγωνος (σῶμα) 245,13 τὸ τρίγωνον 304, 

13. 25 406,15 407,29 δύο τ. ἀρχοειδῇ 

638,27 (μαϑηματιχόν, opp. φυσιχόν) 
646,22 

τρίοδος. τοῖς ἀπὸ τριόδου γράφειν 131,28 
τριπλασιάζειν 220,18. 21 

τριπλασιεφέβδομος 413,31. 82 

τριχῆ. τὸ τ: διαστατόν 89, 22. 23 

32 135,1 
τροπή (expl.) 100,28 (φυσιχή) 107,8 ᾿ με- 

ταβολὴ γένος πάσης τῆς ὑπὸ σελήνην τ. 

101,2 αἱ τ. αἱ ϑεριναὶ χαὶ αἱ χειμεριναί 

493,17 οἱ μεταξὺ τροπῶν te χαὶ ἰσημε- 

ριῶν χρόνοι 497,19 χειμὼν καὶ ϑέρος καὶ 
αἱ μεταξὺ τ. 402,27 

τρόπος. τὸ ἀεὶ τ. ὑπάρξεως εἶναι δοχεῖ 329, 

20 “τῷ τ. προστιϑέναι τὸ ἀρνητιχὸν μό- 

ptov 28, 19. 29 30,22 329,21 αἱ μετὰ 

τρόπου προτάσεις 929, 22 (ὑποϑετιχός) 

62,31 (πρῶτος τῶν ὑποϑετιχῶν) 352,25 

(δεύτερος τῶν ὑποϑετιχῶν ὁ διὰ τριῶν 
χαλούμενος) 466,32 536,21 714,14 

τροχός. ἡ τῶν τ. χίνησις 15,2 (ὁ τῆς εἰ- 

μαρμένης τε χαὶ γενέσεως) 377,14 

τρυγώδης μοῖρα 84,21 
τρύξ. ὡς πρὸς ὕλην καὶ τρύγα 84,24 
τρύπανον 602,10 

τυμπανειδής (γῆ) 547,6. 25 

τυφλός. καὶ τυφλῷ, τὸ λεγόμενον, ἐστι δῆλα 
123,2 cf. 195,19 

τύχη. ἀπὸ τύχης (Opp. φύσει, ἀπὸ ταὐτο- 
μάτου) 354,10 

Ὑαλός 180,15 

ὑγιαίνειν. ἡ ὑπόϑεσις ὑγιαίνει 121,14 
ὑγιής (logice) 163,22 

dypds. ἡἣ τοῦ ὑγροῦ φύσις (expl.) 468,6 

δδάτινος (οὐρανός) 88,14. 15 

ὑδάτιος (σῶμα) 647,11 

ὑπόϑεσις 763 

ὑδατοῦν 571,9 

ὑδράρπαξ 524,20 

ὕδωρ (ἐκ τῶν εἰχοσαέδρων συνεστάναι) 501, 
iy 

υἱός. ὁ Υἱός Christianorum 137,28 

ὕλη (def.) 718,31 (= ἄποιον σῶμα) 564, 

11 (διαφεύγει τὴν αἴσϑησιν) 642,23 ὕλης 

λόγον ἔχειν πρός τι 110,17 τὸ ὕλῃ εἶναι 

(expl.) 355,1 (opp. εἶδος) 94,29. 81 564, 

15 565,23 (dist. σῶμα) 134,9 sq. (ἀσώ- 

patos) 135,27 (πρώτη) 136,2 

γενητοῖς καὶ φϑαρτοῖς ὑποχειμένη, dist. ἡ 

χατὰ τόπον χινητή) 135,20 

(ἡ τοῖς 

ὑλιχός. ὑλιχώτερος 100,10 ὑλικωτέρα μοῖρα 

τῶν οὐρανίων σωμάτων 84,20 

ὑπαγορεύειν. ἡ αἴσϑησις ὑπαγορεύει 12,11 

ὑπαντᾶν πρός τινα 13,29 οὐδὲν ὄφελος 

τούτῳ πρὸς τὸν οἰχεῖον σχόπον ὑπαντᾷ 

12,50 (dialectice) 801,28. 32 

ὑπάντησις 14.4 (χατὰ ἔνστασιν) 14,9 

ὕπαρξις (opp. σχέσις) 102,19 xa? ὕπαρξιν 

43,23 

bréxxavpa 20,26 27,22 

36,11. 12 37,4.17. 2 

51,14. 22 58,28. 35 ὃ 
21. 253.24 83,15. 16. 

163,28 164,24 285,11 373,2 439,12. 14. 

16.27.30 461,20 al. ἡ τοῦ ὑπεχχαύμα- 

(πῦρ, Opp. τὸ οὐράνιον) 

34,8 35,29. 35 
7 42,23.27 50,18 

0,20 81,6. 18 82,4. 

29.26 84,9 89,13 
1 

tos ὁλότης 67,11 

81,7 

ὑπεχπροϑέειν (Empedocles) 529,12 

ὑπερανέχειν 69,19 91,2 96,6 

ὑπερβιβάξειν (λέξιν) 352,3 

ὑπερβολή (opp. ἔλλειψις, συμμετρία) 171,18 

(expl.) 920,2 (πυρός) 81,9 

ὑπεξέρχεσϑαι 76,11 77,29 96,6 

Ἐὑπερεδράζειν 86,8 
ὑπερέχειν. πέμπτη τις οὐσία τῶν τεσσάρων 

ὑπερέχουσα 6,11 

ὑπερχόσμιος 280,26 291,28 

ὑπερούσιος (ἀγαϑότης) 485,16 

ὑπεροχή (τοῦ οὐρανοῦ πρὸς τὰ ὑπὸ σελήνην) 

74,15 

ὑπέρτερος (αἰτία) 199,32 (δύναμις) 199,29 

ὑπερφυής (χίνησις) 38,2 59,1 

ὑποδιαίρεσις 220,28 

ὑποδρομ, ἡ (τῆς σελήνης) 481,9 

ὑποξζωννύναι. ὡς ὑπεζωχώς τις ὃ 

ὑπόϑεσις (logice) 115,32 7 

25.28 109,18 (opp. ἁπλῶς) 322,27 sq. 
(opp. xa? αὑτό) 929,9. 14. 33 324,6 
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ὑποϑετιχός (gramm.) 18,12. 19.10 (λόγος) 

552,31 ὁ δεύτερος τῶν ὃ. τρόπος 62,31 

429,28 466,31 (dist. παρασυναπτιχός) 

477,9 — ὑποϑετικῶς (προάγειν) 18,10. 15 

(συνάγειν) 668,14 

ὑποχεῖσϑαι. ὑποχείμενον 92,18 102,11. 

18.30 (expl.) 126,28 (δεύτερον) 154,10 

599.5 

ὑπόληψις 116,13 117,5 

ὑπόνοια. éndyew εἰς ὑ. 1,18 

ὑποποδίξειν (opp. προποδίζειν) 491,24 

ὑποποδισμιός (Opp. προποδισμός) 32,20 36, 

31 487,24 488,6.10 

ὑποσέληνος (στοιχεῖα) 486, 20 

ὅ95.9 6292911 

ὑπόστασις (ἑαυτοῦ) 92,33 (ἡἣ ἀπὸ τοῦ axt- 

(σῶμα) 

νήτου προσεχῶς) 90,0 (σωματιχή) 90,10 

τὸ τὴν ὃ. ἑτέρωϑεν ἔχον 103,32 

ὑποστατιχός (αἰτία) 94,11 τὸ πάντων ὃ. 

94,20 

ὑποστιγμιή 316,20 544,9 

ὑποστίζειν 316,19 389,35 

ὑποτείνειν. ἡἣ ὑποτείνουσα 323,9. 11 324, 

29 

ὑποτίϑεσθϑαι 16,33 77,2. 5 109,20 

ὕστερος (τῇ φύσει) 40,28 385,8 

ὕφεσις. ἡ κατὰ ὕφεσιν διαφορά 188,24 

ὑφίζειν. τὸ πᾶσιν ὑφιζηχός 22,33 

τὸ ὑφιστάνον 107,10 

χαὶ τὸ ὑφιστάμενον 99, 22 τὸ 

ὑφιστάναι. 

στάνον 

μόνως ὑφιστάν 94,20. 27 ὑφεστάναι 76, 

15 (opp. ἐπιπολάζειν) 21,14 161,1 τὸ 

βάρυ τε καὶ ὑφιστάμενον 282,9 

Φαιός. τὸ φαιόν 75,1 

φαχοειδής 409,29. 84 410,26 413,8 

φάναι. ἐσχάτων ἤδη τῶν ἡμερῶν οὐσῶν, 

ὥς φασι 88,3 cf. 143,1 τὰ ἐναργέστατα 

καὶ τυφλῷ, φασί, δειχνύναι 195,18 ὅν 

... (de Herostrato) 200,30 

ταῖς αὑτοῦ φαντασίαις (commen- 

φασιν 
φαντασία. 

tis) συνάδειν τὰ [ἰλάτωνος 84,19 

φάσις (caelestis) 36,32 487,24 488,6 od- 

σεις τῆς σελήνης enumerantur (διχότομοος, 

ἀυμφίκυρτος, μιηνοειδής) 547,12 

φάσμα 20,28 36,2 

doxtat) 415,21 

ἐν τοῖς φϑάσασι (opp. νῦν) 91, 

φάσματα (ΞΞΞ χομῆται, 

φϑάνειν. 

28 

I INDEX 

φϑείρειν. φϑαρτός (οὐρανός) 73,2 (coni. πα- 
ϑητός) 78,11 τὸ φῦ. varie dictum 316,14 

(xuptwe, def.) 337,12 

φϑινόπωρον quando sit 421,26 

φϑορά (opp. γένεσις) 91,15 (expl.) 96,7 

98,26 109,9 (διάκρισις τῶν ἀτόμων) 295, 
23 

φιλία οἵ. Φιλία. 
φιλομαϑής. φιλομαϑῶς ζητεῖν 84,12 
φιλονειχεῖν ὁ. inf. 87,31 μέρη φιλονει- 

χοῦντα 85,31 

φιλόνειχος (πρόληψις) 74,4 

φιλοσοφεῖν. οἱ πρῶτον πέρὶ τῆς ἀληϑείας 

φιλοσοφήσαντες ϑεωρητικῶς 555,25 
φιλοσοφία (πρώτη) 270,27 271,12 272,2 

556,21 
φιλόσοφος. τινὲς τῶν ἐμοὶ προσχυνητῶν 

φιλοσόφων 388,16 φιλόσοφον ὄντως ἐστὶ 

τὸ τὰς αἰτίας τῶν ὄντων ζητεῖν 521,14 

(εὐλάβεια) 7,27 18,15 419.4 (μετριότης) 

504,2 — φιλοσόφως χαὶ οἰχείως adhibere 

yocabulum 55,9 

φιλότης cf. Φιλότης. 

φλήναφος (πλατύς) 135,31 
φλόξ (εἶδος τοῦ πυρὸς χατὰ [λάτωνα) 85,8 

φοῖνιξ (ὄρνεον) 210,1 
φορά. ἡ κυρίως φ. ἣ κατ᾽ εὐθεῖαν 202,1 

288,4 

φρενήρης 120,13 

φρόνησις (opp. πανουργία, εὐήϑεια) 55,30 
6 φ. χαὶ περὶ μήκους καὶ πλάτους 

διαλέγεται 7,32 οἱ φ. 7,0 (dist. ot ϑεο- 

λόγοι) 293,15 305,21 900,1. 6 562,9. 15 
676,16 (ἀπόδειξις) 312,23 (ἀπορία) 7, 

23.25 (ἀρχή) 2,19 6,4. 82. 92,10. (ypap- 
vt, opp. μαϑηματιχή) 46,9. 23 (δύναμις) 

84,3 (εἶδος, opp. τεχνητόν) 132,10 (ἐπί- 

medov, opp. μαϑηματικόν) 563,380 (χινή- 

σεις τρεῖς) 230,22 253,34 (opp. ψυχική) 

383,34 (πραγματεία) 551,20 (ῥοπή) 79, 

12 (σχῆμα) 76,18 (τόπος) 76,3 (τρί- 

ywvoy, opp. μαϑηματιχόν) 646,22 (σῶμα) 

6,20 (opp. μαϑηματιχόν) 256,10 091,4 

(expl.) 567,16 (def.) 604,4 — φυσικῶς 

φέρεσϑαι 72,17 101,9 (ἀποδεικνύναι, opp. 

χαϑόλου σχοπεῖν) 840,9 (ὑπαντᾶν πρὸς 

λόγον) 630,27 

φυσιολογία 31,30 564,10 
φυσιολόγος 202,11 542,33 590,17 

φύσις (def.) 387,15 589,9 (dist. δύναμις) 

595,18 (expl.) 381,32 (def. Arist.) 92, 

φυσιχός. 



19 157,6 158.5 159,11 228,17 238,18 

381,5 556,22 674,22 677,9 (Plato) 
382,7 (= ϑεός) 467,23 res naturalis 

330,22 331,1 999,2 (ἡ χυρίως λεγομένη, 

def.) 467,24 (τῶν στοιχείων) 10,24 (σω- 

ματική) 85,2 φύσει (opp. σχέσει) 75,5 

(opp. ἀπὸ ταὐτομάτου, ἀπὸ τύχης) 904,9 

(πρότερος) 103,12 (συνεστῶτα) 6,34 κατὰ 

φύσιν (opp. παρὰ φύσιν) 34,35 35,1 sq. 
86,22 (χινεῖσϑαι, def.) 243,26 (χίνησις) 

76,4 (σχῆμα) 76,14 παρὰ φύσιν (opp. 

χατὰ φύσιν) 34,35 35,1.3 (expl.) 57, 

21 sq. 80,17 (διατιϑέναι) 86,18 (χινεῖ- 

σϑαι, def.) 243,27 Περὶ φύσεως συγγράμ.- 
ματα 556,25 ὑπὲρ φύσιν (dist. χατὰ φ.» 

παρὰ φ.) 95,13. 19. 86 51,24. 28 80,23 

φῶς (= εἶδος τοῦ πυρός, Plat.) 12,28 67,5 

85,8 (6Χρ].) 130,51 

φωστήρ 461,29 
φωτεινός. τὸ φ. τοῦ πυρός 12,30 (φῶς) 

85,9 (οὐσία) 87,11 
φωτισμός (σελήνης) 372,80 402,31 479,6. 

9. 24 480,15 

Xahapos (ἄτοπον) 220,12 

χάος ν. Χάος. 
χαρακτηρίζειν 149,8 

χειμών quando sit 421,26 
χιτών. ὃ χερατοειδὴς y. ἐν ὀφθαλμῷ 47,15 

χιών (dist. χρύσταλλος) 76,25 

χρῆμα (Anaxagoras) 590,3 608,21. 24. 32 

609,7 
χρῆσις locus allatus 518,13 

χροιά (ϑνητῶν, Empedocles) 530,3 (Anaxa- 

goras) 609,8 

χρονιχός (ἀρχή) 299,30 800,9 

χρόνιος. πολὺ χρονιώτερα (an πολυχρονιώ- 

cepa?) 18,4 
χρόνος (ἐνεστώς, παρεληλυϑώς, μέλλων) 105, 

12.84ᾳ. 290, 25 54. (dist. τὸ νῦν) 579, 

18 34. (τῷ αὐτοχινήτῳ συμπροῆλϑεν ἀπὸ 

τοῦ αἰῶνος) 94,15 (συμπαραϑέει τῷ ὄντ᾽ 

95,19 (μέτ᾽ οὐρανοῦ γεγονέναι τὸν χ.; 

Ι INDEX VERBORUM ὡς 765 

Plato Tim. 37d) 296,22 

(expl. Plat.) 288,25 

χρῶμα. 
γάσματα 86,14 

ἢ μιχτόν 112,21 

ϑέσεως 262,23 

yopa (ἀέρος) 84,10 

χύσις (ἀόριστος) 40,1 

χώρα. χώραν ἔχειν locum habere 43,6 105,3 

299,20 312,9 

τὰ YP. φωτεινοῦ τινός ἐστιν ἀπαυ- 

πᾶν yp. ἢ λευκὸν 7 μέλαν 

τὸ δοκοῦν yp. τῆς ἀντι- 

χωρεῖν. δι᾿ ἀλλήλων ἀεὶ χεχωρηχότα τὸ 

σύνϑετον ἀποδίδωσι (τὰ τοῦ λόγου κὃ στοι- 

χεῖα) 85,24 οἵ. 26 σῶμα διὰ σώματος 

χωρεῖν 269,9 510,23 629,28 ef. 660,28 

χωρητιχός 16,7 

γωρίζειν (τῇ ἐπινοίᾳ, κατ᾽ ἐπίνοιαν) 275,10. 
χ' ρ Ἢ ie) 2 

12.19 276,3 279,20 — χωριστός (εἶδος, 

ἐντελέχεια) 275,25 276,8 279,18 380,17. pa > > : 3 

18 581,8 

Veddos (dist. ἀδύνατον) 322,25 sq. 924.9 sq. 

ψῦξις (opp. ϑερμότης) 81,25 89,10 89,19 
250,25 

ψυχή (def. Arist.) 381,6.36 (= τὸ ἔξωϑεν 

atvody, opp. φύσις) 387,16 (εἴδη) 123,22 

(ϑρεπτική) 110,30 (νοερά) 80,12 

vod) 78,19 (πρῶται ψ.) 85,4 αἱ τῶν πλα- 

(οὐρα- 

νᾶσϑαι λεγομένων σφαιρῶν Ψ. 380,23 χί- 

νησις τῆς Ψ. 377,20 sq. 

Ψψυχικχός (κίνησις, opp. φυσιχή) 80,1. 16 

383,39 
ψυχοῦν 489,18 552,10 al. 

Ψυχρότης deseribitur 668, 24 

ἐχπίπτειν ᾧ. 47,28 

ψύχωσις 379,7. 11 381,29 

εἰς πολλὴν 

Ὠχεανός v. Ὠχεανός. 

φοειδής 409,30 410,2. 21 413,8 
ὥρα quarta et vicesina pars αἰϊοὶ 404,0 

ὡροσχόπιον 411,5 

ὡς ἄν ce. part. 2,2 



ΠΡ ΝΕ ys 

᾿Αβδηρῖται. τὴν συμπλοκὴν “A. ἐπάλλαξιν 

éxdhovy, ὥσπερ Δημόκριτος 609,25 

ABépas ποταμός 525,13 
Ἄδωνις. of ᾿Αδώνιδος χαλούμενοι χῇποι 25,35 

᾿Αϑῆναι 499,1 

Αἰγοχέρως caeli signum 402,30 

Αἰγύπτιοι iam antiquissimis temporibus 

sidera observitabant 117,25 481,13 

terram in aqua natare fabulose narra- 

bant 522,17 

Aidtiod colore corporis Seythae dissimilli- 

mus 157,30 

Λἰσχύλος ἐν Βασσάραις (fr. 24, Nauck Fr. 

ir ΠΤ ali. 

᾿Αχραγαντῖνος Empedocles 682,11 
6 Atyatos 430,32 

Ἀλέξανδρος ὁ Μαχεδών 506,14 

Ἀλέξανδρος ὁ ᾿Ἀφροδισιεύς (ὁ ἐκ τῆς Agpo- 
δισιάδος 377,20) 176,383 291,1 430,29 

6 Ἀριστοτέλους ἐξηγητής (ὁ ἐ.) 121,12 

700,9 ὁ ἐπιμελέστατος τοῦ Ἀριστοτέλους 

σπουδαστής 378,21 ὁ χαλὸς A. 396,6 

optimus Aristotelis, iniquus Platonis 

interpres 377,20 sq. a Simplicio colitur 

et laudatur ut veritatis amans 801,19 

— de Empedocle 295,26 de corpo- 

rum natura 2,26 de Heraclito Ephesio 

294,17  vituperat Herminum 380, 5 

Xenarchum impugnat 13,29 14,9 22,18 

23,22 24,21 de Platone 2971.3 299, 

6.9.16 300,27 312,7 346,25 358,29 

377,30. 85 — ἐν τῷ τῶν Κατηγοριῶν 

Ἀλέξανδρος 

ὑπομνήματι 168,17 sq. — ἐν ταῖς εἰς τὸ A 

τῆς Μεταφυσιχῆς σχολαῖς 503,33 — de 
Ar. Meteor. ἃ 1. 898420---δῦ 4,23 -- 

ΝΟΜΙΝΟΝ 

de argumento librorum Aristotelis de 

caelo 152.11 2.9.28 3,13 5,5. 13° 11,7 

201,26 — in Ar. de caelo 8,4. 28. 33 9,7 

13,17. 29 14,11. 27 15,1.13 16,22—30 

17,10 20;17 29518: 29:9. 2272622030, 
12.21. 31 39,11. 26 40,21 41,2..7. 18.25 

42,15. 30 44,8 46,6.31 47,5 50,9 51,32 

53,20 54,6.14 62,11 79,13 83,30 108, 
107237 VOSS 111 2A 92. 12 9: Ὁ 

115: 116: 10:92 9:9. ὙΠ] Ὶ ΘΠ aioe 

146,11 148,14 150,15 152,4. 21.30 158, 
19 158,30 170,24. 25. 91 τ 1: 6.12 
171. Iie Gy 10 1710. 599. Osh gh altel Tit 

182,19. 26.31 183,2 185,14. 23 186,6 

186,18. 24 187,20. 25 194,8. 23.31 201, 
14.26 204,32 205,4 206,22 207,18 210, 

20° 211,279. 122154 ΘΙ Sa2touelG 

224,29 225,3 236,26 237,36 239,25 241, 

3.19. 27.33 241,29 243,31 244.7 245,1 

246,29 247,11 247,22 248, 1. 13. 28 
249,4.16 250,16 251,238 252.1. 25:27 
253,1. 10. 15 256,2° 257,28 258, 2.931 

259,6.17. 20 263,22 264,9 265,6. 12. 

29 266,29 270,5.9.13 271,11. 14 272, 

22. 28. 33 273,10. 20. 28 274, 23 275, 
33 276,16—29 277,20 279,6 280, 14 

282, 10.22.:283; 27 285, 2. 21.27, 286, 6. 

15.25 287,19 290,2 291,26 293,15 294, 
17.18. 24. 26 295, 26) 296,6. 9.16 297,1. 
10 298,21.26 800,2. 21 302,32 808,4 
309,7. 14 310,5.24 811,4. 19 311,27 
312,7. 14 3168.26 317,20 321,7 323, 

13. 30 327,10 330,11. 21 331,7 332,23 
333,24 334,26 336,29 337,4 341,5. 17. 
20 342,20 848,4. 29 344,15 346,25. 30 
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347,7. 13.30 349,14. 21 351,1 352,3. 18. 
25 353,13.21 358,27 359,7 360,4. 861,1" 
362,5 364,11 366,25 367,8. 20 368,13. 
27 369,23 371,27.33 373,25 376,28 
379,18. 29.38 380,13.29 389,0 387,6. 
14 391,12. 18 392,25. 34 398,16 395,11 
396,6 398,25 399,5 400,31 402,3 404, 
4.7.28 405,11.27 409,32 410,16 412, 
30 413,10. 12.19.25 414,30 418,2. 6.9 
419,31 420,11 423,37 424,31 425,4 429, 
1.6.17 430,12. 22.27.29 431,27 436,4. 
9.21.27 438,13 439,14. 19.23 440,6. 23 
442,4. 29 443,18 444,38. 447,4. 20. 33 
448,2. 3.29 450,6. 81 451,2. 9. 13. 23 
452,22 453,26.35 454,7 457,17 459, 
26 463,3 467,13.28 468,15 472,8 474, 
7.31 478,3 481,23 485,8 489,12 491,2 
518,9 515,25 518,1 521,18 595,7 528,14 
582,17 535,7 538,11 543,15 545,20 546, 
15 552,14 555,83 560,5 562,1.3 570,24 
572,24 575,27 578,1.20 581,25 582,9 
583,12 584,29. 31 585,21.27 586,26 
587,13 588,20 589,1 590,4.12 594,16 
597,13. 21 598,26 606,9 607,7 610,13. 
28 611,3. 14 612,1 613,27 614,16 617; 
11 618,10 619,9.20 620,18 621,20 622, 
25 623,4 624,10 627,16. 21—32 630,3 
631,24 634,8 640,5.20 642,25 644,28 
645,2 646,14 647,14.19 652,9 654,13 
655,29 659,24 660,13 671,25 676,19 
686,2 692,7.16 693,25 694,10 695,21 
696,12 698,13 700,9. 12.23 701,30 719, 
29 720,9 

Ἄλκατος ὃ μελοποιός (fragm. 99 Bergk) 
156, 25 

Ἀμμώνιος (6 ἡμέτερος χαϑηγεμών) de causa 
mundi totum librum conscripsit 271,19 

Alexandriae Arcturum observavit 462,21 

Ἀναξαγόρας οὐ καλῶς ἐτυμολογήσας 

τὸ τοῦ αἰϑέρος ὄνομα ἀπὸ τοῦ αἴϑειν 
119,2 πολλαχοῦ τῷ τοῦ αἰϑέρος ὀνό- 

ματι ἀντὶ τοῦ πυρὸς χέχρηται 603, 22 
ἔοιχε διττὴν ἐνδείχνυσϑαι διακόσμησιν 

608,81 (δίνησις) 374,34 375,29 ἐδό- 
χει λέγειν xa? ἕχαστον εἶδος ἀπείρους 
τῷ πλήϑῳ ὁμοιομερείας 229,33 614, 

27 de elementis rerum 603,4. 8. 14. 

17. 26 604,31 605,31 608,11 609,16 
613,9 635,15 673,4 de ortu rerum 

compositarum 305,21 de seiunctione 

et coniunctione rerum 202,21 601,7 

II INDEX NOMINUM ᾿Αριστόϑηρος 767 

635,15 omnia in omnibus rebus inesse 

et res fieri secretione 6352, 5. 9.13. 15 

635,5 corpora suam quodque naturam 

servare etiam confusa et permixta 654, 

25 de levitate et gravitate nihil statuit 

686,13 de generatione mundi 589,25. 

30 sq. 590,15 non esse vacuum 634,52 

de terrae ortu 545,4 de situ terrae 

511,24 terram in aére natare 520,31 

quo modo terra eodem loco retineatur 

527,1 quo modo in medium mundi 

pervenerit 527,32 — οἱ περὶ Ἀ. 673,4 

— citatur fr. 1 (Mullach) 608,21 fr. ὃ 

609,5 fr. 6 608,29 fr. 10 609,10 fr. 

(om. Mullach) 608,25 

Ἀναξίμανδρος θαλοῦ πολίτης καὶ ἑταῖρος 

615,13 Ἀναξιμένης ἑταῖρος Ἀναξιμάνδρου 

χαὶ πολίτης 615,18 ἀοριστόν τι ὕδατος 
μὲν λεπτότερον ἀέρος δὲ πυχνότερον ὑπέ- 

Veto 615,13 cf. 202,14 ἐξ ἑνὸς πάντα 

yivestar xat εὐθεῖαν 202,22 ὑπόχειταί 
τι τοῖς στοιχείοις ἄπειρον péyettos 227,15 

principium τὸ μεταξύ posuit 561,4 6002, 

20 mundum infinitum esse docebat 531, 

28 679,4 videtur mundos numero in- 

finitos posuisse 202,14 615,17 de ter- 

rae situ 511,24 terram suo loco ma- 

nere pari momento libratam 521,1 552, 

3.8.13 de magnitudine et distantia 

stellarum errantium 471,4. 8 

Ἄναξ ιμένης ἑταῖρος Ἀναξιμάνδρου “ar πολί- 

της 615,18 de principio mundi 202,15 

227,16 aéra principium statuit 561,4 

cf. 562,9 602,19 615,18 ἐξ ἑνὸς πάντα 

γίνεσϑαι χατ᾽ εὐθεῖαν 202,23 de gene- 

ratione mundi 590,18 mundum infini- 

tum esse 531,28 terram in medio mundo 

sitam 511,24 in aére natare 520,30 

Ἀπολλώνιος (Argon. I 129) 517,14 

Ἄρατος 6 Σολεύς 391,12. 19. 20 citatur 

(Phaenom. 24) 391,12 (Phaen. 18) 479,12 

ἴΛρης planeta 479,16 495,27 luna inter- 
cedente occultatur 481,9.10 de sphaera 

eius vel sphaeris 474,9 497,23 502,30 

503,2 quot mensibus tertia eius sphaera 

ambitum conficiat 496,7 varia lux 504,25 

Ἀρίσταρχος solem stare, terram torqueri 

docuit 444,34 de magnitudine et distan- 

tia stellarum errantium 471,11 

Ἀριστόϑηρος. eius cum Autolyco contro- 

versia 504,25 



768 Ἀριστοτέλης 

Ἀριστοτέλης ὁ γνησιώτατος τῶν [[λάτω- 

νος ἀχροατῶν 378,21 homo in dicendo 

subtilissimus et ingenio acuto 291, 20 

305,13 369,7 401,1 415,16 481,25 566, 

18 hyperbatis non utitur 159,12 di- 

cendi consuetudinem vulgarem reicere 

gravatur 69,14. 25.27 103,19 679,28 

providere solet, ne parum diligenter le- 

gentes rationibus captiosis decipiantur 

597,19 cf. 290,6  priorum opiniones 

initio disputationis recensere solet 292, 

17 ef. 512,23 nonnullis qui paullo ante 

Simplicium fuerunt suspectus 297,4 una 

cum Callippo Athenis versatus Kudoxi 

inventa emendavit et supplevit 493,7. 8 

ef. 422,15 de Democrito quid docuerit 

295,33 ἃ Philopono impugnatur 25,25 

26,20 sq. 84,14 Platonis Timaeum in 

angustum coegit 379,16 cum Platone 

partim consentit partim dissentit 66,5 

85,31 87,2 91,8 107,22 287,3.5.14 296, 

16.27.30 377, 23. 26 389,30 414,13 454, 

23 640,28. 30 713,3 de notionibus uni- 

versalibus 89,29 quae contra naturam 

sunt celerrime interire 37,29 formas 

rerum aeternas esse 277,3 de locis in- 

feriore et superiore 71,1 269,15 sq. 26 

τὸ χοῦφον quid sit 71,9 ex quibus fiat 

materia informis 565,23 de elementis 

27,2.6 31,34 86,15 161,1 536,11 564, 

19 de ortu rerum 102,12 103,4 140, 

18 de motu (circulari) 32,3. 10. 12. 26 

42,30 (directo) 42,13 (cod ὑπεχκχαύ- 

patos) 37,34 (caeli) 509,19 510,5 (si- 

derum) 194,1 (planetarum) 454,27 455, 

11 495,18sq. de mundo 3,25 45,16 

92,31 202,2 300,2 301,5 306,8 378,31 

de terrae situ et magnitudine 33,26 

550,5 sq. de natura caelestium 31,17 

33,21 87,26 Aristotelis aetate sphaera 

stellis vacua videtur ignota fuisse 462, 

25 de caeli sphaerarum numero 503, 

11.20 de animi natura 279,15 de deo 

271,21 

AptototeArzde. 
381,2 

Ἄρκτος. 

᾿Δριστοτελιχὰ δόγματα 

οἱ πῆς “A. ἀστέρες 547,20 6 
ἔσχατος ἀστὴρ τῆς μεγάλης “A. 547,23 

Ἀρχτοῦρος locum mutavit 462,22 

Ἄρτεμις Egecta 200, 31 
Apyéoqpos terram in medio mundo sitam 

II INDEX 

esse negabat (cf. Zeller Phil. Graec. IIIa 
45,3 187,3) 513,7 

᾿Αρχέλαος de elementis rerum 604,31 
Ἀρχιμήδης de centrobaricis 543,32 de 

circuli et sphaerae mensura 412,14 549, 

11.15.19 550,10 — Cireuli dim. 3 ci- 
tatur 549,11 

Ἀσπάσιος 430,33 431,11 607,5 

Ἄτλας 374,27. 28 375,4. 10. 13 

Αὐγέας. εἰς thy Αὐγέου χόπρον ἐμπίπτειν 
190,1 , 

Αὐτόλυχος 6 Πιταναῖος de sphaeris caeli 

dissentiebat ab Aristothero 504,23. 24 

Agpodistaxds. ἡ ̓ Ἀφροδισιαχὴ σφαῖρα 71,4 
414,10 

Ἀφροδίτη Empedoclis 529,29. 25 590,4 -- 
planeta 468,24 nonnullis videtur micare 

454, 20 nonnunquam adeo collustrat 

corpora ut umbram faciant 504,27. 29 

magnitudo eius et distantia 471,9 de 

sphaera eius vel sphaeris 71,18 474,11. 

14.17. 18.19. 21. 23.24. 25 497523 502, 

30 503,2 quot mensibus tertia eius 

sphaera ambitum conficiat 496,6 

Ἀχιλλεύς (Homer.) 561,32 

Βαβυλών. at ὑπὸ Kaddtobévous éx B. éx- 
πεμφϑεῖσαι τηρήσεις 506,12 

Βαβυλώνιοι. Babyloniorum observationes 
siderum antiquissimae 117,26 481,14 

Βορέας (Aratus) 391,16 

Γάδειρα 548,1 

Δαυὶδ ἐκχεῖνος dv πάντως τιμᾷ (Philoponus) 

90,14 ὁ παρ᾽ ᾿Ιουδαίοις προφήτης (ef. 
Psalm. 18,6 109,5) 141,26. 29 

Δελτωτόν signum caeli 436,24 

Δημόχριτος. Aristoteles de placitis eius 
294,33 sq. χατὰ Anucxprtoy ἀλλοίωσις ἂν 

εἴη ἡἣ γένεσις 295,23 τὴν συμπλοχὴν 

ἐπάλλαξιν ἐχάλει 609,25 de atomis 202, 

16. 27. 242,17 245,1. 31 24652 2951 
564,24 576,11.14 585,29 604,30 648,28 
659,19 de vacuo 129,30 180,1 202,16 

585,29 634,29 res fieri atomorum con- 

iunctione et seiunctione 628,14 632,6. 

17 673,12 de rerum qualitatibus 568, 

27 641,7 de motu 375,29 mundum 

infinitum esse 679,4 de variis mundis 

inter se excipientibus 210,16 310,15 

terram in medio mundo sitam 511, 25 

in aere natare 520,31 — ot περὶ Δημό- 
zpitov de atomis 569,5 585,32 588,10 
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589,6 591,14 009,11 614, 28 617, 23 
618,4 625, 28,9 632,9 659,13 
665,6 673,5 »,9 690,24 de vacuo 

65455-1923. 659,27 726,8 de motu 

583,20 584,9 — ortu et interitu mundi 

294,27 310,24 de mundis inter se ex- 

cipientibus 310,138 omnium rerum se- 

mina inesse in omnibus, itaque omnia 

fieri ex omnibus 730,10 de corporum 

gravium particulis in aqua fluitantibus 

730,7. 8.9.14. 17 ot περὶ Δημόχριτον 

de gravitate c rporum 712,27 de igne 

618,7 649,10 661,31 693,25 — ot περὶ 

Λεύχιππον χα: A. de interitu mundi 

310,9 de levitate et gravitate corporum 

684,20 
Διαγόρας deos esse negavit 116,25 
Δίδυμοι caeli sighum 181,26 182,2 193,16 

402,34 421,2: 

Altos συνοχή 375,16 
Διογένης ὁ ᾿Απολλωνιάτης principium aéra 

statuit 602,19 615,21 — (Cynicus?) de 

asinis recta via cibum petentibus 148, 

19 

Διονυσιαχός. 
10 

Διόνυσος. οἱ περὶ τὸν Δ. Τιτᾶνες 375,14 
Διόσπολις ἡ Θηβαία 547,21 
Ἕχτωρ (Homer.) 561,33 
“Ἑλλάς 506,12 
Ἕλληνες. καὶ “BE. xal βάρβαροι 139, 29 

370,6 
Ἐμπεδοκλῆς ὁ Axpayavtives (Arist.) 139, 

33 Ἐμπεδοχλέους ὡς ποιητοῦ μυϑιχώ- 

τερον .. λέγοντος 530,12 Ἔ. 6 τὰ αὐτὰ 
αἴτια ὡρισμένα, εἴπερ ἐναντία, τῆς τε γε- 
vésews χαὶ τῆς φϑορᾶς λέγων τὸ Νεῖχος 

zat τὴν Φιλίαν 808,14 οἵ. 293,20 de 

Amore 587,10.12.24 de quattuor re- 

rum elementis 530,22 603,4. 8. 13. 17. 

19. 24 605,29. 31 628,8. 10. 11 692,9. 8. 

11 seiunctione et coniunctione res et 

fieri et interire 295,14 305,21 306,5 

601,7 628,11 673,12 corpora suam 

quodque naturam servare etiam confusa 

et permixta 628,12 634,24 de levitate 

et gravitate nihil statuit 686,14 non 

esse vacuum 634,32 de duobus mun- 

dis, altero intelligibili altero sensibili 

294,10 de m di ortu et interitu 140, 

25 294,32 307,16 310,12 367,12 528, 

Simpl. de Caelo. 

Διονυσιαχὴ δημιουργία 375, 

Comment. Arist. V- 

Εὔδοξος 769 

12.30 590,19. 25.852 de variis mundi 

formis 310,13 de caeli motu 374, 32 

375,28 terram in medio mundo sitam 

511,24 eodem loco retineri turbine 

quodam caeli 520,32 527,1.6 583,1 quo 

modo in mundi medium pervenerit 527, 

52 ab Aristotele refutatur eius de ter- 

rae situ doctrina 527,35 528,4 verba 

eius γῆς Baty quid significent dubium 

522,11 de animalium et arborum par- 

tibus separatim ortis 586,10.25 587,7 

— laudantur versus eius (38 Stein) 

306,5 (67sq.) 141,1 293,25 530,14 (138) 

591,5 (146) 522,11 (169 sq.) 528, 33 

(210sq.) 530,1 (215sq.) 530,6 (217 sq.) 

530,9 (173) 587,11 (178 sq.) 587,14 

(244) 586,12 (245sq.) 587,1 

°*Exizovpos de atomis 242,18 569,6 de 

gravitate corporum (ef. fr. 276 Usener) 

267,30 269,4 

Ἔ ρατοσϑένης de altitudine montium sum- 
morum 550,2 

‘Eppaixds. ἡ ‘E. σφαῖρα 71,5 
Ἑρμῆς 6 λίϑινος 137,15 — (planeta) magni- 

tudo eius et distantia 471,8 quo inter- 

vallo distet a ceteris planetis 468, 24 

fulgor 454,19 motus 415,28 de sphaera 

eius vel sphaeris 71,18 414,9. 14. 15. 

20. 24.26 497,23 502,30 503,3 quo 

temporis spatio ambitum conficiat 495, 
26 496,7 

‘Epptvos caeli motus causam putabat esse 
animam mundi 380,3 de _ remissione 

et contentione motus caeli 430,32 431, 

11 

Εὔδημος ἐν τῷ δευτέρῳ τῆς “Astpo- 
λογιχῆς ἱστορίας (fr. 96 Spengel) de 

Eudoxo Cnidio 488,19 quae Callippus 

de sphaeris docuerit 497,17. 24 de 

stellarum errantium ordine 471,5 So- 

sigenes Eudemo utitur auctore 488, 

20 

Εὔδοξος 6 Κνίδιος 488,19 Polemarchi ma- 
gister 493,6 primus Graecorum plane- 

tarum cursum explicare conabatur 488, 

19 495,4 de motibus sphaerarum caeli 

in libro Περὶ tay@v egit 422,15 494, 

12 viginti sex sphaeras caeli esse vo- 

luit 497,6 cum Callippo de sphaerarum 

situ consentiebat 497,10 sed carpitur 

a Sosigene 504,18. 21 eius de motu 

49 
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το ἘΕὐνλείδης 

solis doctrina 495,11 de quinque pla- 

netarum ecursu 495,17 sq. 490,0 497,5 

de ]unae motu 494,23 ἡἣ λεγομένη ὑπὸ 

Ἰυὐδόξου ἱπποπέδη 497,2 οἱ περὶ υὔδοξον 

de sphaeris caelestibus 52,16 

Edxheldns (6 στοιχειωτής 414,2) respicitur 

(Element. A def. 1,2, 5) 562,24 (A 13) 

538,25 651,10 (A 14) 539,27 (B14) 

414.2 (1 19) 538,29 (Optic. 23) 519,23 
Εὐχτήμων de varia dierum longitudine 

497,20 

EdpuxAys. οἱ tov ἄτοπον Εὐρυχλέα περι- 

φέροντες χατὰ τὴν παροιμίαν 142,20 

᾿Ἔ φέσιος. “Egesta Ἄρτεμις 200,31 

“Βωσφόρος stella 36,22 495,26 

Ζεύς (deus) 377,5. 17 Διὸς ὄρνις θεῖος (Pin- 

darus) 42,18 οἱ μὲν (τῶν [Ιυϑαγορείων) 

Ζηνὸς πύργον (τὸ πῦρ τὸ ἐν τῷ μέσῳ) 

χαλοῦσιν, οἱ δὲ Διὸς φυλαχήν (cf. 513,21. 

26.29 519,20), οἱ δὲ Διὸς ϑρόνον 512, 

1254. — (planeta) 491,21 de luce eius 

474,17 de sphaera eius vel sphaeris 

476,13 498,11. 13.26 502, 20. 22. 25. 

28 503,2. 4 quot sphaeras ei tri- 

buerit Callippus 497,11 quo temporis 

spatio ambitum conficiat 447,30 495,28 

496,8 
Ζηνόδωρος [Περὶ ἰσομέτρων σχημάτων (ap. 

Theonem in Ptolem. Σύντ. p. 33 sq. ed. 

Halma) 412,15 cf. adnotat. 

Zvyos caeli signum 181,28. 33 182,4. 7 

185,29. 31 186,1. 3 421,23 

Ἥλιος. Ἡλίου ἀστήρ = Κρόνος 495,28 — 
᾿Ηέλιος (Homer.) 392,7 οἵ, praeterea 
ἥλιος 

ΠΗ Ὁ 15. δ. 9 

Ἥραϊος. Ἡραῖον τῆς ζωῆς εἶδος 377,8 

Ἥράχλεια locus Hispaniae 548,2 

‘Hoaxketlons ὁ Lovttxds terram moveri, 

caelum stare putabat 444,34 519,10 

541,28 

Ἡράχλειος. at ἫἩράχλειοι στῆλαι 548,2 
Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος (139,34 615, 

22 020,0) per aenigmata sapientiam 

suam effert a vulgi opinionibus dis- 

sentiens 294,15 unam tantummodo rem 

non ortam esse censebat 556,10 590,19 

ignem principii loco posuit 561,5 562,9 

602,20 615,22 620,6 621,7 de mundi 

mutationum vicissitudine 139,34 294,4. 

II INDEX 

30 307,16 367,12 — fragm. 20 (Bywater) 

affertur 294.6. 15 

‘HpaxAjs ὁ μέγιστος 119,12 

Herostratus significatur 200,30 

Ἣρωδιανός (rhetor) 26,22 

Ἡσίοδος 562,8 672,31 mundum esse 

coepisse censet sed non desiturum 293, 

14 — afferuntur versus eius Theog. 116 

(556,8 560,16. 24) 517 (374,28) — οἱ 

περὶ τὸν “Hotodov ϑεολόγοι omnia orta 
esse censebant 598,5 

Ἢ ὡς (Hom.) 392,7 

Θαλῆς ὁ Μιλήσιος (520,28 522,15 615,11) 

Anaximandri civis et amicus 615,13 

aquam principium posuit 561,4 562,9 

602,19 605,14 615,11 de generatione 

mundi 590,18 terram in aqua natantem 

immotam manere censebat Aegyptios 

secutus 520,28 522,15. 18 

Θεμίστιος (6 εὐφραδής 72,10) ἐν τοῖς πλεί- 

στοις τὸν Ilepinatoy προισχόμενος 69,9 

a Philopono citatur 68,6 70,9 de caeli 

constantia cum Aristotele consentiebat 

70,9 commemoratur 62,12 63,19 70,5 

71,20 131,21. 22.24 176,28 177,1.9 

citatur 177,12 188,6.26. 30 189,2 

Θεός. ὁ O. 141,27 142,16 τὰ ἀμέσως ὑπὸ 

Θεοῦ γινόμενα 137,17 δόξα τοῦ Θεοῦ 90, 
16 

Θεόφραστος 1,8 de elementorum parti- 
tione 700,6 de flamma ex oculis ho- 

minis excitata 602,6 librum de lineis 

inseeabilibus nonnulli a Theophrasto 

scriptum esse putabant 566,26 ἐν τῷ 

πρώτῳ τῶν [Tpotépwy Ἀναλυτιχῶν 553,4 

de sphaeris quae astris carent (fr. 31 

Wimmer) 491,19 493,18 de sphaeris 

revolventibus (ef. ἔν. 52. Wimmer, ubi 

ultima verba desunt) 504,6 ἐν τοῖς 

Φυσιχοῖς (fr. 52 Wimmer) 564,24 576, 

14 de sens. 638 (Doxogr. p. 517, 10) 

641,7 

Θηβαῖος. Διόσπολις ἡ Θηβαία 547,21 

Θρασύμαχος (sophista) 299,1 

άμβλιχος 6 ϑεῖος (1,24 109,2 564,11) 

de argumento librorum Aristotelis de 

(8610 1,24 5,8. 11 Pythagoreos dicit 

excentricorum orbium rationem exco- 

gitasse 507,14 de facie quae con- 

spicitur in luna 457,11 év τῶν εἰς 

τὰς Katnyoptas ὑπομνήματι citatur 169, 
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3.11 Timaeum Platonis interpretatus 

est 564,12 

Ἴνδιχή 548,2 
Ἰξίων 377, 2. ὃ. 8 378,37 
Ἰουδαῖοι. 6 παρ᾽ ᾿Ιουδαίοις προφητὴς Δαυίδ 

141, 26 

Ἰουλιανός ὁ Τραλλιανός de motu caeli 380, 

1. 20 

Ἵππαρχος ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ [Περὶ τῶν 

διὰ βαρύτητα κάτω φερομένων 264,25 

de corporibus cadentibus 200,29 de 

gravitate obloquitur Aristoteli 265,10. 

29 de sphaeris excentricis et epicyclis 

32,22 quid de motu sphaerae stellarum 

inerrantium observaverit 462,15 de 

magnitudine et distantia stellarum erran- 

tium 471,11 

Ἵππασος 6 Metandvttos ignem principium 
posuit 602,20 615,22 620,5 

Ἵππων principium posuit aquam 602,19 

615,11 deos esse negayit 116,24 

Ἰχϑύες caeli signum 193, 15. 17. 20. 25 

421,20. 25 

Ioannes Philoponus ὁ Πραμματιχὸν ἑαυτὸν 

ἐπιγράφων 119,7, homo Simplicio (quam- 

quam se numquam cum eo congressum 

esse dicit 26,19) ex libris suis odiosissi- 

mus, variis appellationibus ab eo nota- 

tur (velut 6 Tpappatexds 49,10 56,26 
70,34 156,26 162,20. vel ὁ γεννάδας 48, 

14 vel 6 Τελχίν 66,10 vel νεαρὸς κόραξ 
μᾶλλον δὲ xohods 42,17 vel brevissime 

Οὗτος = iste 81,31 82,8.27 83,25 88, 

28 90,12 130,31 131,3 177,4 179,25 al.) 

saepissime citatur in enarratione capi- 

tum Ar. de caelo A 1—4, postea nus- 

quam. ex libris Philoponi τῶν πρὸς 

Πρόκλον (περὶ ἀιδιότητος κόσμου) affer- 
tur unus locus XI 3 et 6 135,27 (ef. 

praeterea 156,18). cetera omnia sumpta 

esse ex VI libris τῶν πρὸς Ἀριστοτέλη 

(περὶ ἀιδιότητος κόσμου) coniectare licet 
collatis verbis 194,20 sq. cum Simplic. 

Phys. 3135 (cf. Index ed. Diels.) huius 
operis Simplicius singulos locos adiectis 

librorum vel capitum numeris sed indice 

totius operis omisso significat hos: A(?)7 
82,1 B13 75,16 (ef. 78,12) I (genera- 

liter) 80,28 E (general.) 157,2 E 3 

165,32 E 25 190,20 (ef. praeterea 200, 

» 

Κρόνος {1 

24). — Philop. commemoratur p. 25,23 

26,19. 24 28,16 30,15. 29 31,7 32,1.34 
33,17 34,5.22 42,17.28 43,8.27 48,14. 

15 49,10 56,26.28 66,10 70,2. 15. 34 

ΠΟ» 10.111. 0. 1 2, Cky lowe 010) les 

21.28 80,24.28 81,5.31 82,8. 14.27 
83, 15. 21. 25. 33 84,15 88,9: 28.31 90, 

12 119,7.17 121,10. 20 122,2 123,4.14 
126,6.14 130,31 131,3.9.32 132,4. 22. 

29.32 133,28 134,20 198,8. 21. 28 
18 138,32 (cf. 142,17 172,20) 

142,7sq. 156,26.31 157,2. 26 ) 

161,29 162,20 163,1.12 165,17.32 170 

14 171,138.22 172,1.20 173,10. 25. 3 
174,2 176,28 177,4 178,13 179,25 180, 

1.7 181,24 182,18.31 184,2 186,8. 32 

187,20 188,2.12 190,4.22.29 192,9.17. 

27.29 193,4.8 194,6. 21.25 195,14. 18 

25 196,35 197,10 199,19.23 200, 21.24 

201,4 

Καλλικλῆς (ef. Plat. Gorg.) 299,1 
Κάλλιππος 6 Kuttxnyds, Ptolemarchi, qui 

fuit Eudoxi amicus, condiscipulus, una 

cum Aristotele Athenis versabatur 493,5 

Callippi liber de sphaeris exstabat nullus 

497,15 eius de sphaeris doctrina a 

Sosigene carpitur 504,20 quadraginta 

tres sphaeras esse voluit 497,14 de 

sphaeris caelestibus 32,16 422,15 497, 

8.25 de solis et lunae sphaeris 503, 

14. 18. 24 

Καλλισϑένης. eius ex Babylonia missae 

observationes astrorum 506,11 

Κάνωβος. 6 K. ἀστὴρ καλούμενος 547,20. 
22 

Καρχίνος caeli signum 181,27 402,29 

Kévtavpos 377,5 

Κριός caeli signum 181,26. 28. 29. 32 
182, 2.3.7 185,29.30 186,5 193,13. 
14.16. 18.20 402,34 491,20. 29 445, 
15 

Κρόνιος. ὁ Kp. ἀστήρ 88,15 ἡ Kp. σφαῖρα 
276,5 475,6. 12 

Κρόνος (deus) 487,12 — (planeta) ὃν Ἡλίου 

ἀστέρα of παλαιοὶ προσηγόρευον 491,21 

495,28 ψύχειν καὶ συγχρίνειν τὰ τῇδε 

πεπίστευται 88,12 quo temporis spatio 

ambitum compleat 447,29 471,17 496,8 

de sphaera eius vel sphaeris 199, 24 

472,9 475,2. 6 480,28  (Callippus) 

49* 



112 Κύπρις 

497,11 498,12. 18. 28 501,26 502, 28 
5038, 2. 4 

Κύπρις (Empedocl.) 529,27 530,6. 10 

Kio. ἀστράγαλοι Kujor 483,13 

Λεύχιππος καὶ Δημόχριτος (8. οἱ περὶ Aed- 

χίππον χαὶ Δημόκριτον) de atomis et va- 

cuo 202,16 242,16 244,35 246,2 585,29 

604,30 609,17 de motu perpetuo 583, 

20 de mundis inter se excipientibus 

202,16 310,8 de causa levitatis et gravi- 

tatis corporum 684,20 

Λέων caeli signum 537,7.8 

Μεγέϑιος ὁ Ἀλεξανδρεύς, medicus, aequa- 
lis Simplicii, de igne ex coxa homi- 

nis ischiaci proveniente mira narravit 

602, 6 

Μέλισσος ἕν εἶναι τὸ ὄν docebat 140,4 

omnia orta esse negavit ὅ00,0. 12 559, 

17.19 598,2.6 672,30 ab Aristotele 

refellitur (Phys. A 3. 18624 sq.) 7,24 

soluta oratione scripsit 558,17 librum 

suum inscripsit Περὶ φύσεως vel [epi 
τοῦ ὄντος 556,26 557,10 verba eius 

afferuntur: fragm. 11 Mullach (cf. adnot.) 

113,21 fr. 17 558,21 sq. fr. de unitate 

entium 557,16 

Μένανδρος (rhetor) 26,22 

Μέτων de varia dierum longitudine 497, 

20 

Μουσαῖος de rerum ortu 560,21 
Μύχωνος. Μύχωνον συγχυχᾶν 

198,9 

Νεῖκος (Empedoclis) 140,27. 141,2.“ 290, 

20. 21. 22.26 808,1. 15 528,1: 9. 10. 11. 

13. 15. 20. 21. 26. 28. 30. 31 529,9. 9. 17, 

19 530,15.18 586,29 587,13. 16. 18. 21 

590,20. 27 591,7 
Νειλῷος. Νειλῷον χιβώριον 417,8 
Νιχόλαος ὁ Περιπατητιχός Περὶ τοῦ παντός 

(fr. III apud Roeper Lectiones Abulfara- 

gianae I, Gedani 1844, p. 38) 9,238. ἐν 

τοῖς Περὶ τῆς Ἀριστοτέλους φιλοσοφίας 

398, 36 

Νικόμαχος Pythagoreos tradit orbium 

excentricorum rationem invenisse 507, 

14 ; 

Ξέναρχος ἐν τοῖς Πρὸς τὴν πέμπτην οὐσίαν 

13,22. 25.29 14,3.14 20,12. 21. 32 21, 
88. obloquitur Aristoteli 25,22. 24 42, 

20 de confusione physices et mathema- 

> i 

εἰς μίαν 

Il INDEX 

tices 25,11 de elementorum forma et 

natura ratiocinatur 26,33 definitio va- 

cui 286,2 de motu naturali 20,12. 21. 

32 23,11. 23.31 24,20.21 42,6 50,20 

de definitione eius quod est χοῦφον 70, 

20 de singulis singularum rerum con- 

trariis 55,25.28 56,12 de binis vitiis 

singulis virtutibus contrariis citatur 55, 

28 
Ξενοχράτης ὃ γνησιώτατος τῶν τοῦ Πλά- 

τωνος ἀχροατῶν 12,22 de ortu mundi 

303,33 de lineis insecabilibus ab Ari- 

stotele impugnatur 563,22 564,1 665,7 

ἐν τῷ Περὶ tod [Adtwvos βίου (fr. 53 

p. 179,13 Heinze) 12,22 87,23 

Ξενοφάνης 6 Κολοφώνιος terram putabat 
immobilem manere, quod infinita magni- 

tudine esset 520,27 522,5.7 

Ξοῦϑος de mundo exundanti 599,32 

Ὄλυμπος mons 142,13. 30.32 Ὄ. dvev- 
φημεῖται ὁ οὐρανός 85,15 “OU. ἔσχατος 

(Parmenides) 559,23 
Ὅμηρος 6 σοφώτατος citatur (M 299) 

892,6 (N 572) 517,16 (¥ 75) 561,32 

(ὦ 725) 288,14 (a 52) 374,30 

Ορφεύς mundum esse coepisse putat sed 

non desiturum 293,14 560,21 citatur 

fr. 226 Abel 377,14 

Παρμενίδης ab Aristotele refellitur (Phys. 
A 3. 18624 sq.) 7,24 562,8 sed ab 

eodem laudatur 560,2 ἕν εἶναι τὸ ὄν 

putabat 140,4. elementa posuit terram 

et ignem 691,6 non nescius se ipsum 

ortum esse 559,27 res non esse ortas 

docuit, sed videri 556,13 559,18 598, 

2.6 672,30 de rebus sensibilibus et 

intelligibilibus 558,12 librum suum 

Περὶ φύσεως inscripsit 556,26 afferun- 

tur versus eius (28sq. Stein.) 557, 25 

(65) 557,18 (67) 137,3 (82) 559,15 (113sq.) 

558,5 (129 sq.) 559,20 (153 sq.) 558,9 

Περιπατητιχοί 134,10 ΘΝ 1.21 

Περίπατος. οἱ ἀπὸ τοῦ [1]. communia 

omnia singulis rebus tribuunt ὅ99, 29 

Πίνδαρος laudatur (Olymp. Il 87) 42,17 -- 

Πλάτων (6 ϑειότατος 67,24 5. ὁ ϑεῖος 377, 

97 435,32 722,12 ὁ τῆς ἀληϑείας ἐξη- 

γητής 191,1) quomodo de superiorum 

philosophorum sententiis iudicaverit 512, 

23 ingeniose adversariorum causam de- 

fendere solet 299,1 opinionis vulgaris 



NOMINUM 

despector 679,29 cum Aristotele re 

consentit, verbis videtur dissentire 454, 

23 640,28 644,7.8 διὰ τὸ ἀχριβὲς ἀπορ- 

ραπίσας τὴν τῶν ὀνομάτων συνήϑειαν 69, 

18 πολλῷ τῷ μυϑιχῷ καὶ αἰνιγματώδει 

χρώμενος 646,12 ef. 870,15 ab Aristo- 

tele impugnatur (Met. K 1) eius de prin- 
cipiis mathematicis opinio 665,5 quo- 

modo ab Aristotele impugnetur, quomodo 

ab Alexandro 377, 22. 24. 27. 30. 88. τὸ 

χοινὸν χωριστὸν ἔλεγε χαὶ ἐξῃρημένον 

275,26. οὐχ ἐδέχετο τὸ ἄπειρον ἐν ἀρχῇ 

202,13 unum esse mundum censebat 

277,18 de mundi idea 276,10. 13.15 
277,18 ab Alexandro ad rationem de 

mundi natura reddendam vocatur 297,6 

de mundi ortu et aeternitate 12,13 92, 

31 103,3 107,6.22.24 140, 20. 21. 24 
993,14 296,5.12.27 297,1 sq. 298,11. 
24 300, 14.23 306,16. 307,8 311, 34 

352, 27.29 369,25.27 de elementis 

mundi 12,21 84,31 303,17 de vacuo 

corporum elementis expleto 656,11 de 

elementorum formis corporeis et motu 

participibus 665,19 de planis corpora 

efficientibus 565,29 578,21.26  ignis 

particularum forma pyramidalis 649,30 

661,31 de ortu rerum compositarum 

305,21 τρία tod πόλου σημαινόμενα 
παρὰ Πλάτωνι 517,10 de ignea caeli 
natura 81,2 84,13.14.22 85,7 86,1. 9. 
88 87,18. 19.26 de elementis caeli 

88,7 91,8 435,32 de motu caeli 78,18. 
23 80,14.15.17 de primo caelo et de 

primo immoto 487,9 caelum a deo fieri 

et moveri 360,21 de deo mundi aeter- 
nitatis auctore 301,2 de deorum ani- 

mis et de anima mundi 918,1. 2. 16. 

20. 26. 29 379,2. 5.138 de anima se 

ipsam moyente 585,2 de animi hu- 
mani natura 378,27 de temporis ortu 

296,22 de gravitate et levitate cor- 

porum 66,5 69,16 70,1 72,29 269,6 

684, 1.9 ,686,14.23 690,24 13,2 
de summo et infimo loco mundi 680, 

25 681,9 686,22 de terrae situ et 

motu 511,25 521,1 532,4.5.7 662, 
31 de stellarum et sphaerarum motu 
468,17 475,19 qua ratione contortus 

planetarum motus explicandus sit, pro- 

blema posuit 488,21 492,31 de du- 

Πρωταγόρας 173 

plici planetarum motu 454,24 455, 8 

— τινὲς τῶν Πλάτωνος φίλων 276, 10 
6 πολυτίμητος τῶν Πλάτωνος φίλων 561, 

80 τινὲς τῶν τοῦ [ΠῚ᾿λάτωνος ἐξηγητῶν 

564, 11 

Πλατωνιχός. ὁ Πλ. Τίμαιος 564,12 τὸ 

Πλ. ἐχεῖνο .. τὸ ἐν Τιμαίῳ ῥηϑέν 372,21 
(ἀπόδειξις) 535,5 (ἐπιχείρημα) 414,12 

(ὑποϑέσεις) 649,29 --- τινὲς τῶν Πλατω- 

νικῶν 297,11 640,23 οἱ νεώτεροι τῶν 

ITA. φιλοσόφων 564,13 οἱ ITA. (de ortu 

mundi) 803,383 (de causa gravitatis) 

571,9 — τοῦτο [[λατωνικῶς ὁ ᾿Δριστοτέ- 

λης εἶπεν 989,90 
Πλωτῖνος ὁ μέγας de motu directo 20,12. 

21 de motu tod ὑπεχχαύματος 37,33 

ἐν τῷ Περὶ κόσμου (XX XVII 2) citatur 

12,12 115,30 
Πολέμαρχος ὁ Κυζικηνός, Callippi con- 

discipulus, Eudoxi amicus 499,0 νἱάο- 

tur variam specie magnitudinem solis 

et lunae cognovisse 508, 21 

Πορφύριος ἐν ταῖς els τὸ A τῆς Μεταφυ- 

᾿ σιχῆς σχολαῖς de sphaerarum numero 

503,34 de aetate caeli observationum 

Babyloniorum 506,13 

[Ποσειδώνιος ὁ Στωιχός de elementorum 

partitione 700,7 

Ποτάμων de principiis mathematicis 

607, 5 

Πρόκλος (ὃ φιλόσοφος) 643,27 645,15 648, 

1 ὁ éx Λυχίας ὀλίγον πρὸ ἐμοῦ γεγονὼς 

τοῦ Πλάτωνος διάδοχος βιβλίον ἔγραψε 

τὰς ἐνταῦϑα τοῦ Ἀριστοτέλους ἐνστάσεις 

διαλύον 640,26 de motu τοῦ ὑπεχχαύ- 

patos 37,34 de immutabili terrae na- 

tura 643,13.27 645,15.28 de planis 

physicis 648,19 de formis aequalibus 

totum planitiei spatium explentibus 652, 

9 653,7 654,12 655,28 de minimis cor- 

porum particulis earumque contagione 

et motu 656,6 658,24 600,4 602,8. 27 

665,16 670,16. 20 de aquae in aéra 

dissolutione 648,1 de pyramidibus par- 

ticulas ignis gignentibus earumque na- 

tura 649,28 650,5. 7 666,9 667,22 668, 
20 669,4 — τὰ πρὸς Πρόκλον (Philoponi) 

135,28 136,17 

Πρωταγόρας. quomodo Plato causam eius 

egerit 293,2 



{14 Πτολεμαῖος 

Πτολεμαῖος (6 μαϑηματιχός 710,14 ὁ 

ἄριστος τῶν ἀστρονόμων 450,29. ὁ ϑαυ- 

μαστός 9,21) 20,21 de motu τοῦ ὑπεχ- 

καύματος 37,33 de sphaeris excentricis 

et epicyclis 32,23 de motu sphaerae 

stellarum inerrantium quid observaverit 

462,15 de magnitudine et distantia 

stellarum errantium 471,11 de pon- 

dere utris inflati 710,25 711,3. 6.10 — 

ἐν τῇ Γεωγραφίᾳ (I 11,2) 549,10 ἐν 

τῷ Περὶ διαστάσεως μονοβίβλῳ 9,21. 29 

ἐν τοῖς Κανόσι 33,1 ἐν τοῖς ᾿Οπτιχοῖς 

90,11 ἐν τῷ Περὶ ῥοπῶν 110,14. 25 

ἐν τῷ Περὶ τῶν στοιχείων βιβλίῳ 20,11 

ἐν τῇ Συντάξει (generaliter) 474, 27 

(Σύνταξ. Α 2 p. 10 Halma) 411,8.6 (A 6) 
539,18 (A6 p. 20) 542,3 (Z 2) 462,15 

(Θ 2) 506,16 ἐν τῷ δευτέρῳ βιβλίῳ τῶν 

«Ὑποϑέσεων 456,23 --- ἡ κατὰ [Πτολεμαῖον 

ἐποχή 402,22 

ΠΠυϑαγόρας sphaerarum concentum quon- 

dam audivisse dicitur 463,23 468,27 

469,11. 18 
Πυϑαγόρειοι τὸ xotvov χωριστὸν ἔλεγον 

χαὶ ἐξῃρημένον 275,25 εἰς δύο συστοι- 

χίας πάσας τὰς ἀντιϑέσεις ἀνήγαγον 386, 

10 τὰ σχήματα αἴτια καὶ τὰ μεγέϑη τῆς 

ϑερμότητος εἶναι χαὶ τῆς Ψύξεως 564,26 

τὸν ἀριϑμὸν “πατέρα μαχάρων καὶ ἀνδρῶν" 

ἐξύμνουν (Lobeck Aglaoph. I 718) 580, 

14 numeros vacuo seiungi dicunt 610, 

7 de triade 8,24 dextrum et sinistrum 

in principiis enumerantes ab Aristotele 

refutantur 383,14 385,2 980,8 387,28 

de principiis qualitatum 565,26. per- 

plexe loqui solent 140,26 de formarum 
planarum natura 573,5 de triangulis 

corpora efficientibus 565,29 ignem ex 

pyramidibus compositam esse 621,9 

deum in medio mundi conditum esse 

515,6 ignem in medio mundo collo- 

caverunt 513,15 Pythagorei de dextra 

et laeva parte caeli 383,19 392,16. 22. 

30 394,6.15 decem corpora caelestia 

esse voluerunt 515,14 de stellarum er- 

rantium ordine 471,5 de antichthone 

invisibili 515,20. 22 lunam antichthona 

appellabant 512,18 de caelestibus cor- 

poribus invisibilibus, quae mundi me- 

dium ambirent 515,25 terram in stel- 

larum numero habebant 512,14 548,26 

Il INDEX 

de situ terrae 511,25 512,9 513,9. 12. 
13 terram medium mundi ambire do- 

cuerunt 515,19 536,19 a quibusdam 

dicuntur orbium excentricorum rationem 

invenisse 507,13 Pythagoreorum de con- 

centu sphaerarum doctrina 463,22 466, 

12.15 468,21. 27 470,15.16 “Ap. ἐν τῇ 
τῶν Πυϑαγορείοις ἀρεσχόντων συναγωγῇ 
386,22 tria Aristoteles Pythagoreis obi- 

cit 384,22 

Πυϑαγοριχός (ἔνδειξις) 9,11 ἊἌριστ. ἐν 
τῷ δευτέρῳ τῆς τῶν [[Πυϑαγοριχῶν συνα- 
γωγῆς (fr. 205 Rose) 392,18. 24 

Ῥώμη 195,8 
Σελήνη; Σεληνιαχός cf. -δελήνη, σελη- 

νιαχός 

Σχορπίος signum caeli 181,29 

Σχύϑης (Copp. Atdlop) 157,31 

Στέφανος caeli signum 436,25 
Στοά (cf. Στωιχοί). οἱ ἀπὸ τῆς Στοᾶς ἔξω 

τοῦ οὐρανοῦ χενὸν εἶναι βουλόμενοι 284, 

28 
Στράτων de gravitate corporum 267, 30 

269,4 
Στωιχοί (cf. Lod). τὸ τρίτον λεγόμενον 

παρὰ τοῖς Στ. ϑέμα 237,1 de mundi 

conflagratione 294,1 307,17 

Συριανὸς ὁ μέγας (2,5 397,29), ὁ φιλοσο- 

φῴτατος (711,26) de argumento libro- 

rum Aristotelis de caelo 2,5 de aeterno 

mundi motu 397,29 de gravitate et 

levitate elementorum 711,26 

Σωχράτης τὸ χοινὸν χωριστὸν ἔλεγε καὶ 

ἐξῃρημένον 275,26 ὁ ἐν Γοργίᾳ Σ. 570, 
10 (Phaedo 1091) 535,9.34 536,8 οἱ 

περὶ Σωκράτην (in Platonis Timaeo) 641, 
25 — exempli loco nominatur 343,14 

367, 4 
Σωσιγένης Eudemo auctore usus est 488, 

20 qua ratione Plato planetarum motus 

explicaverit 488,22 de sphaerarum doc- 

trina 498,8 499,16 sq. 501,22.26 de 
lovis stellae sphaeris 502,20 de lunae 

sphaeris 503,29 de sphaerarum nu- 

mero 503,35 de sphaeris revolventibus 

504,4 Eudoxi et Callippi de sphaeris 

doctrinam carpit 504,17 priorum de 

sphaeris rationes improbavit 509, 26 

510, 24 
Ταῦρος caeli signum 181,26 182,2 193,15. 

18. 21.25 402,34 421,21 
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Τελχίν. τὰ τοῦ Τελχῖνος (i. 6. Philoponi) 
ἴδωμεν ῥήματα 00,10 

Tipartos ὃ [Πυϑαγοριχός, ὁ παρὰ [ἰλάτωνι 
561,10 564,3 (= Timaeus Locrus) 573, 
7 640,32 673,14 679,6 al. 

Τιτᾶνες. οἱ περὶ tov Διόνυσον T. 375,14 
Tetavexds (διάχρισις) 375,15 

To€détys caeli signum 182,8 185,31 
Yopoydos caeli signum 193,15 421,21 
Φιλία Empedoclis (ef. Φιλότης) 140,25 141,1 

293,20 308,5.15 528,12. 18.27. 31 587, 
12 590,20 

᾿Ωχεανός Ὁ 

Φιλόπονος cf. Ioannes Philoponus 
Φιλότης Empedoclis (ef. Φιλία) 293,25 529, 

4.13.17 530,14 586, 11.26.28 587,9.17. 
21. 24.25 590,25. 29 591,3 

Χάος Hesiodi 556,8 560,17. 18. 24. 25 
Χάρυβδις. τὸ λοιπὸν ἀναμετρήσασϑαι τῆς 

IG WEES) 
Χῖος. ἀστράγαλοι Χῖοι 483,12 

Christiani (ἄϑεοι) impugnantur 370,30— 

371, 4 
Χρύσιππος de vacuo infinito 285,32 
᾿ὨὨχεανός (Aratus) 391,17. 20 



III 

(γα 18. 000. τ αὐ colette ae, rs 281,24 

DASH ORS τὴς 665,20 

COnOTAS τυ. oe alee me Ὡς 570,10 

De Legibus 

Dire SY Di εις emis. vara 489,5.9 

NS 2S hy δ 103,23 320,12 

ΘΟ Cine soe as 982,6 

SUDRAG Se Ἐπ Ὁ οἷ 989,91 

ῬΑ ΘΒ ee). foe eres 5957,6 

Paced Oy. wel ose Sq... το οὦὸ.-. 369,6 

ΤΟ ΘΑ sha se eee 517,20 518,6 

531,34 535,6. 28 

LOS Tee, eae -- 2 8.046) U1 
ΣΟΥ ΟΝ ΠΡ τς Side 

Bhacdrus245)Dia ei eee ieee 93,519 

PRolitiens 9269 Di seca 96,18 148,20 

204,32 281,15 

DUO Min rte, et Pao seas 459,6 662,1 

DDI, re, het ec a 303,20 306,26 

860,30 588,5 
PIG eae idee ay ΡΟ a 306,31 

ZO Benne ΡΟΣ πον 307,3 
De Republica 

Be SSO Disd gare. meh 289,17 

OO lPBE. oor eae ee ee 289,19 

OUI Ce το tt neem 289,24 

HY SAG WALES πὴ een ae 300,18 

Lees oe. + Bie ee 474,16 475,16 

Theaetetus 176A. . .859,24 362,11 364,2 
Timaeus (general.) . .3,18 311, 23. 25. 27 

335,26 372,21 536,11 
564,12 578,21 583,22 
584,10 585,28 640,32 
647,16 659,14. 19 

673,14 679,6 682,16 

LOG Pala TON Cr 

Timaeus 

Pa Cesena eck pms Moe.) 297,18 

21 Ὁ τς ς 104. 5 20. 10 2995 (at 

ΘΑ, τ το 93,2 126,24 299,24 

300,8 808,14 

DASH ie Saat lity 3p 1,6 104,10 281,16 

297,20 298,26 299,15. 22.27 

ΡΠ τ το ο΄ 20925 

DOIG os eee ete eee 396,16. 17 

ZO RCS sama l Mal eck eee ΡΣ 858,30 

SO Ἀν τὴν 304,1 311,32 812,6 

586,2 587,26. 28 

588,1.3 591,15 

SO'NBSS. "Ga eee ce eee 200,9 

SLB a Seca 66,33 286,30 401,9 

443,31 722,12 

32 A sq . 656,22 

BM Chm ie Pe Renee i Cale 287,2. 7 

pao. rca teen ΠΥ ts 287,13. 29 

JotB) ον Ἐν 408,91 411,6 

414,15 418,11 

SO Dis arse aes eats eae 79,26 
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